แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

เลขที่ 32 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 080-7349407 โทรสาร 045-523118
E-Mail : avemaria_amnat@hotmail.com
www.aveamnat.ac.th

คานา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญตระหนักและเห็นความสาคัญของการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนจึงร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดังกล่าว และนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อฝ่ายคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีเล่มนี้ โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม
ส่วนที่ 4 การกาหนดแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของฝ่ายกิจการนักเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนการดาเนินโครงการกิจกรรม
ส่วนที่ 4 การกาหนดแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ภาคผนวก

หน้า
1
16
20
๗๘
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
1.ประวัติความเป็นมา และเป้าหมายของโรงเรียน
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๙ ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ มีเนื้อที่ 27 ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญเป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ คณะภคินีรัก
กางเขนแห่งอุบลราชธานี เริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โรงเรี ย นอาเวมารีอาอานาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ
ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑/๒๕๕๔ โดยนางสาวบวร จาปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้รับอนุญาตให้เริ่มทาการเรียน
การสอนเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตรที่สอน
สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศั กราช 2560 และหลักสูตรแกนกลาง-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี นางสาวบวร จาปารัตน์ เป็น
ผู้รั บ ใบอนุญาต/ผู้ จัดการโรงเรีย น และ นางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้ อานวยการโรงเรียน ต่อมาในปีการศึกษา
2561 มีนางสาวอุดร อาษาสุข เป็นผู้จัดการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
1.2 เป้าหมายของโรงเรียน
1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเรื่องที่
อ่านได้
2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถร่วมงานกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ได้เหมาะสม
6. โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม
7. ครูวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื่ อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระและตัวผู้เรียนโรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเด่นชัด
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทากิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน
และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ
10. สถานศึกษามีการดาเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา ปลูกฝัง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นแนวทางใน การแนะนา การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน
สังคมและจังหวัด
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2. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน
2.1 ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา
จานวนครู บุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
เพศ (คน)
ระดับการศึกษา (คน)
ประสบการณ์
ประเภทบุคลากร
ในตาแหน่ง(เฉลี่ย)
ต่ากว่า
สูงกว่า
ชาย
หญิง
ป.ตรี
(ปี)
ป.ตรี
ป.ตรี
ผู้รับใบอนุญาต
1
1
8
ผู้จัดการ
1
1
1
ผู้อานวยการ
๑
๑
8
ครู
26
24
2
5.11
บุคลากรทางการ
5
34
13
26
3.13
ศึกษา
ครูต่างประเทศ
1
1
5
รวม
69
5
64
13
52
4
5.04
ร้อยละ
7.25 92.75
18.85
75.37
5.78
พนักงาน 12
3
9
12
2.41
รวมทั้งหมด
8
73
25
52
4
ร้อยละ
9.88 90.12
30.86
64.20
4.94
จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ................54............... คน คิดเป็นร้อยละ .......78.26........
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ............15.............. คน คิดเป็นร้อยละ .........21.74......
2.2 ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
อ.1
4
อ.2
4
อ.3
4
รวม
12
ป.1
4
ป.2
4
ป.3
4
ป.4
4
ป.5
4
ป.6
3
รวม
23
รวมทั้งหมด
35

ชาย
71
70
74
215
50
46
55
45
47
37
280
495

หญิง
53
51
76
180
64
67
38
48
40
47
304
484

รวม
124
121
150
395
114
113
93
93
87
84
584
979

๒

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

3. แผนที่ตั้งโรงเรียน

4. อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้องประกอบการ
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จานวนอาคาร จานวนห้องประกอบ
อาคารเรียนจานวน ……3…….หลัง
อาคารประกอบจานวน …...2.......หลัง
ห้องน้า………………………1……..หลัง
สนามเด็กเล่น................…….1…….สนาม
สนามเด็กเล่น.................1.......สนาม
สนามฟุตซอล…………..………1…….สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล………1….....สนาม
สนามตระกร้อ…………….……1…….สนาม
บ้านพักพนักงาน…………1……..หลัง
ป้อมยาม……………………….…1…....หลัง
อาคารเอนกประสงค์..….1….….อาคาร
ห้องน้า……............................1…….อาคาร

๓
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๔

5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอานวยการ
และบริ ห ารงบประมาณ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ฝ่ ายบริห ารงานทั่ ว ไป ผู้ บ ริห ารยึ ด หลั ก การบริ ห ารแบบการพัฒ นา
กระบวนการ PDCA, และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
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โครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวรัตนา พันธ์วิไล
ผู้อานวยการโรงเรียน

นางสาวสุภาภรณ์ ชิน
วงศ์
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักเรียน
- ให้คาปรึกษาและให้
คาแนะนาในการจัด
กิจกรรมของฝ่ายกิจการ
นักเรียน

นางลินดา วันทาพรม
กรรมการ
- ออกแบบและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของ
กิจกรรมทีร่ ับ
มอบหมาย
- โครงการสานสัมพันธ์
กับชุมชน (โรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์
อัตลักษณ์ ๔)
- งานสภานักเรียน
- งานจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดกิจกรรม

นางสาวศรุดา พันธุด์ วงชุดา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
- จัดทาโครงสร้างฝ่าย
กิจการนักเรียน
- ออกแบบและดาเนินการ
จัดกิจกรรม
- จัดทาปฏิทินฝ่ายกิจการ
นักเรียน
- โครงการคุณธรรม
จริยธรรม
- การกากับ ติดตาม
ประสาน
งานการปฏิบัติงานตามแผน
โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน
ด้านงานกิจการนักเรียน

นางสาวอุไรพร โสภากุล

กรรมการ
- ออกแบบและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของ
กิจกรรมทีร่ ับ
มอบหมาย
- โครงการวันสาคัญ
ทางศาสนา
- งานจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือ
สารอง
- งานด้านลูกเสือสามัญ

นางสาวพัชรี บุตรสาร
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน
- ออกแบบและดาเนินการ
จัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่
รับมอบหมาย
- โครงการพัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานปกครองนักเรียน
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- งานด้านลูกเสือสามัญ

นางสาวพัชราวลัย สังคลึก

กรรมการ
- ออกแบบและดาเนินการ
จัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่
รับมอบหมาย
- โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
- งานคณะปกครอง/กลุ่มสี
- ดนตรีและนันทนาการ
- งานจัดเตรียมสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
- งานประสานงานฝ่าย
- งานด้านลูกเสือสามัญ

น.ส.ปวีณา คันธะมาลา
กรรมการ

นายราเชนทร์ ภิญโญ

- ออกแบบและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
- โครงการวันสาคัญ
ทางศาสนา
- งานสภานักเรียน
- งานคณะกรรมการ
นักเรียน
- งานด้านพิธีกร
- งานจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสามัญ

- ออกแบบและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของ
กิจกรรมทีร่ ับ
มอบหมาย
- โครงการวันสาคัญ
ทางราชการ
- งานจัดเตรียมสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือ
สารอง
- งานด้านลูกเสือสามัญ

กรรมการ

น.ส.สุภาวดี ผสมทรัพย์

เลขานุการฝ่าย
- ออกแบบและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของ
กิจกรรมทีร่ ับ
มอบหมาย
- โครงการวันสาคัญ
ทางราชการ
- งานงานจัดเก็บข้อมูล
และเอกสาร
- งานด้านลูกเสือ
สารอง
- งานด้านลูกเสือสามัญ
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6. สิ่งอานวยความสะดวก
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานดังนี้
- คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
จานวน
- คอมพิวเตอร์เพื่อสานักงาน
จานวน
- เครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน
- โทรทัศน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
จานวน
- เครื่องปรับอากาศมีทุกห้องเรียนและทุกห้องประกอบการต่างๆ
- รถยนต์
จานวน
- รถจักรยานยนต์
จานวน

75
6
1
25

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

4
1

คัน
คัน

๗. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ฝ่ายกิจการนักเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
เป้าหมาย
โครงการ กิจกรรม
โครงการ กิจกรรม
1
โครงการวันสาคัญทาง
๑.ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ศาสนา
ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา/
ในระดับดีเลิศ
วันอาสาฬหบูชา
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าและมี
-กิจกรรมวันมนัสการพระ
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
มงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
ในระดับดีเลิศ
-กิจกรรมวันคริสต์มาส
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนักถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมในระดับ
ดีเลิศ
4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ในระดับดีเลิศ

4

ผลการดาเนินงาน

1.นักเรียนได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา การตระหนักถึง
ความสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดย
ร่วมกันเผยแพร่และทา
กิจกรรมสาหรับ
พุทธศาสนิกชนที่ควร
ปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษาร้อยละ
9๐
2.กิจกรรมวันนมัสการ
พระมงคลมิ่งเมือง(พระ
ใหญ่) โรงเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการทาโรงทานที่วัด
พระใหญ่โดยจัดแบ่งครู
ตามสายชั้นไปร่วมทาโรง
ทาน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากคณะครูเป็นอย่างดี
ร้อยละ98
โครงการงานอภิบาล
1. ร้อยละการดาเนินการของงานอภิบาล 1.ครูและนักเรียนได้รับทุก
-กิจกรรมพิธีมิสซาบูชา
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
คนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2. ร้อยละบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม/
ความเข้าใจในพิธีมิสซา
-กิจกรรมวันแม่พระรับ
พิธีกรรมทางศาสนา ในระดับดีมาก
บูชาขอบพระคุณของ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์
3. ร้อยละของบุคลากรที่เป็นคริสตชนทุก คริสตศาสนาซึ่งเป็น
คนมีความเชื่อ ความศรัทธาเพิ่มขึ้นใน
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และ
ระดับดีมาก
เป็นเอกลักษณ์ของ
4. ร้อยละนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนคาทอลิกมากขึน้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคริสตศาสนา ร้อยละ90
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เป้าหมาย

1

โครงการ กิจกรรม

โครงการวันสาคัญทาง
ราชการ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมวันสงกรานต์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม
ในระดับดีมาก

๑. ร้ อ ยละผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด
ในระดับดีเลิศ
๒. ร้อยละของผู้ เรี ยนที่เห็ นคุณค่ าและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
ในระดับดีเลิศ
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนักถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมในระดับ
ดีเลิศ
4. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นยอมรั บ ที่ จ ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ในระดับดีเลิศ

ผลการดาเนินงาน
2.คณะครู และนักเรียนได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ
ของวั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม
ของโรงเรียน
สอบถามและข้อมูลที่ได้รับ
การแบ่งปันจากคณะ
ผู้บริหารและครูทุกคน
พบว่า มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระแม่มารี
และพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณของ
คริสตศาสนาร้อยละ 90
3.ผู้ปกครองและ
บุคคลภายนอกได้มีโอ
กาสร่วมฉลองเทศกาล
คริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาล
สากลได้รับรู้ประวัติความ
เป็นมาของคริสตศาสนา
ผ่านทางละครศักดิ์สิทธิ์
ร้อยละ95
-นักเรียนเห็นความสาคัญ
ในพิธีและเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมจัดในภาคเช้า
มีตัวแทนห้องถือพานไหว้
ครู นักเรียนร่วมกันร้อง
เพลงเพื่อระลึกถึงพระ
คุณครูอย่างพร้อมเพรียง
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวที
-เข้าร่วมกิจกรรมแสดง
และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อให้เห็นถึงความรัก
ความสามัคคี และการ
สร้างความมีพันธภาพที่ดี
ซึ่งกันและกัน
-นักเรียนมีคุณลักษณะ
ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายจิตใจ

๗

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

เป้าหมาย

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี กล้า
แสดงออกในที่ชุมชน
-คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน นักเรียนและบุลา
กรในโรงเรียนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี เทิดทูน
พระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีแด่องค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
นักเรียนได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีระลึกถึง
พระคุณของแม่ผู้ให้กาเนิด
-การรวมพลั ง ถวายความ
จงรักภักดี ด้วยการลงนาม
ถวายพระพร และชุ ม นุ ม
สดุดีถวายพระพรชัยมงคล
ต่อพระบรมฉายาลักษณ์
-ได้รับความรู้ และนักเรียน
ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เข้าใจเนื้อเรื่อง
ได้มากกว่าการอ่านใน
หนังสือมากยิ่งขึ้น ในการ
ร่วมกิจกรรมนอกจาก
นักเรียนจะเป็นผู้ชมแล้ว
นักเรียนยังได้มีโอกาส
แสดงความสามารถในด้าน
การกล้าแสดงออกในการ
เข้าร่วมแสดงละครกับ
คณะละคร
-นักเรียนมีความสุขที่ได้
ร่วมทากิจกรรมกับเพื่อน
และผู้ปกครอง และได้
แสดงออกในทางที่ดี และ
สามารถนาคาขวัญวันเด็ก
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้เกิด
ประโยชน์
ตระหนักและให้
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เป้าหมาย

1

4

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ความสาคัญในการร่วมกัน
ส่งเสริมอนุรักษ์ ให้เล็งเห็น
คุณค่าในการสืบสาน
ประเพณีของคนไทย และ
ก่อให้เกิดความรักใคร่
กลมเกลียว เคารพนับถือ
การอวยพรและแสดง
มุทิตาจิตให้แก่บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน
โครงการกิจกรรมพัฒนา
1. ร้อยละของนักเรียนพัฒนาตนเองด้าน -นักเรียนได้รับความรู้
ผู้เรียน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีอยู่ในระดับดี ตระหนักถึงวันสาคัญ
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ เลิศ
นักเรียนจงรักภักดีต่อชาติ
แห่งชาติ
2. ผู้เรียนรู้จักประหยัดและใช้จ่ายอย่างรู้ ศาสน์ กษัตริย์นักเรียนได้
-กิจกรรมการเดินทางไกลและ ค่าแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
นากฎคาปฏิญาณมาใน
อยู่ค่ายพักแรม
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น ช่วย การปฏิบัติในชิวิต
เสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มีคุณภาพใน ประจาวัน และช่วยเหลือ
ระดับดีเลิศ
สังคม
โครงการคุณธรรม
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกห้อง เข้า
1.เมื่อจบการอบรมนัก
จริยธรรม
ร่วมกิจกรรมคุณธรรม
รียนได้นาความรู้ที่อบรม
-กิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม 2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและ
มาช่วยโรงเรียนเรื่องวินัย
จริยธรรม
ประสบการณ์ชีวิตจากคุณธรรมพื้นฐาน
การเข้าแถวโดยมีผู้นาเป็น
-กิจกรรมธนาคารความดี
และทาให้ชีวิตผู้อื่นมีความสุขยิ่งขึ้นได้
ผู้ช่วยดูแล จัดระเบียบแถว
-กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑
เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละคนใน
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
คุณธรรม
สังคม นักเรียนมองคนอื่นที่ด้อยกว่าเป็น มากขึ้น
มิตรไม่ใช่การดูถูกและการปฏิบัติต่อผู้อื่น 2.กิจกรรมธนาคารความดี
ด้วยความใส่ใจโดยไม่ต้องให้ผู้ใดบอกแต่ พบว่านักเรียนโรงเรียนอา
ทาด้วยความจริงใจ
เวมารีอาอานาจเจริญ มี
3. ได้รับรางวัล เกียรติบัตรในเข้าอบรม การพัฒนา ด้านการ
และการปฏิบัติคุณธรรมด้านต่างๆ
ส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม ด้านวินัย และ
ด้านความประหยัด ซึง่
เชื่อมั่นว่าคุณธรรมอันดี
งามจะช่วยปลูกฝังรากฐาน
อันดีงามของจิตใจ ช่วย
เสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็น
คนที่มีคุณภาพต่อไป
4.กิจกรรมในโรงเรียนเรื่อง
คุณธรรม 1 ห้องเรียน 1
โครงงานคุณธรรม นักเรียน
ได้รวมกันตั้งหัวข้อของแต่
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เป้าหมาย

1

4

1

โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ละห้องจะตั้งทาคุณธรรม
เรื่องใดบ้าง และนามา
นาเสนอโครงงาน
โครงการประชาธิปไตย
ร้อยละ85ของนักเรียนเห็นคุณค่าใน
-นักเรียนได้เรียนรู้และ
-กิจกรรมส่งเสริม
ตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
ฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการ
ประชาธิปไตย
เหมาะสม
ใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอ
-กิจกรรมสภานักเรียน
ภาคตามระบอบ
ประชาธิปไตย
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
สภานักเรียน จานวน
นักเรียนผู้มาใช้สิทธิ 575
คน นักเรียนมีส่วนร่วม มี
ความรับผิดชอบ กล้าคิด
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
และมีความเป็นผู้นาในการ
รักษาซึ่งประโยชน์ของ
ตนเอง และส่วนรวม
โครงการสานสัมพันธ์กับ
1. ร้อยละ ผู้บริหารคณะครูนักเรียน
1.จัดกิจกรรมธารน้าใจสู่
ชุมชน (โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญเข้าร่วม ชุมชน โดยออกเยี่ยมคนชรา
ตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์ ๔) กิจกรรม
ที่อยู่รอบๆชุมชนโรงเรียน
-กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
2. ร้อยละ ของชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม บ้านพรแดน สรวงโดยที่มี
-กิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมีความพึงพอใจใน ครูนักเรียนออกไปเยี่ยมถาม
-กิจกรรมเติมรักเติมสุข
การจัดกิจกรรม
สารทุกข์สุกดิบมีแววตาที่
สดใสหัวเราะกับกิจกรรมที่
นาไปมอบให้ นอกจากเยี่ยม
รอบชุมชนแล้ว กิจกรรม
ธารน้าใจสู่ชุมชนยังได้มอบ
อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์
กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาด
แคลน
๒. เยี่ยมผู้ต้องขัง เป็น
กิจกรรมเติมรักเติมสุข ที่นา
ของใช้ที่จาเป็นใน
ชีวิตประจาวัน อาหารไป
มอบให้กับผู้ต้องขัง เพราะ
ผู้ต้องขังบางคนไม่มีญาติมา
เยี่ยมจึงขาดปัจจัยที่จาเป็น
ในการใช้ชีวิตประจาวัน
โครงการกีฬาสีภายในครั้งที่ 1.ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกันทา ส่งเสริมพัฒนาการ
8
กิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
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โครงการ กิจกรรม

โครงการทัศนศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม
ความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑา ที่
ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
2. ร้อยละของนักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดง
ความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา
ประจาปีการศึกษา 2561 ตรงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คิด
เป็นร้อยละ 80

1. ร้อยละของนักเรียนได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ระดับดีมาก
2. ร้อยละของนักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้าง
ขึ้น ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ระดับดีมาก

1.ร้อยละ 90 นักเรียน มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย
๕.๒ ร้อยละ ๘o ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย
สามารถพัฒนาตนให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ได้อย่างมีความสุข
๓.ร้อยละ 80 นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมประเพณีไทย
๔. ร้อยละ 80 นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5.ร้อยละ 80 นักเรียนมีความเป็น
ระเบียบวินัย เข้าเรียนตรงต่อเวลา
๖. ร้อยละ 80 นักเรียนทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
5,10 โครงการเสริมสร้าง
1.ร้ อ ยละ90ของ ผู้ บ ริ ห ารคณะครู
เครือข่ายและความร่วมมือ นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 2. ร้อยละ80 ของผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วม
1

โครงการเด็กดีศรีอาเว

ผลการดาเนินงาน
สังคม และสติปัญญา
ส่งเสริมความสามัคคีของ
หมู่คณะ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่
เพิ่มทักษะกีฬาที่ สาคัญ
ฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่
คณะ ปลูกฝังคุณธรรม
ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
- นักเรียนได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้
สร้างเสริมประสบการณ์
ตรงเพิ่มเติม จากแหล่ง
เรียนรู้
-นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้าง
ขึ้น ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้
-ผู้เรียนได้ปลูกผังให้
นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย เข้าเรียนตรงเวลา ไม่
ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย

1.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่
เก่าทุกคนได้รับทราบ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ
กฎและระเบียบต่าง ๆ
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โครงการ กิจกรรม
และประชุมผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ

1

โครงการดีเจน้อย

ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

1

โครงการช่วยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า และ
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องร้อย
ละ ๑๐๐
2. นักเรียนมีความประพฤติดี และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ ๙๐

ผลการดาเนินงาน
ของทางโรงเรียนได้ ได้
อย่างทั่วถึงและมี
ความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ในการสร้างความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน
2.ผู้ปกครองนักเรียน
ใหม่และเก่าทุกคนได้
รับทราบนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติ กฎและระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้
อย่างทั่วถึง
3.ผู้ปกครองนักเรียน
ใหม่และเก่าทุกคนมี
ความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ในการสร้างความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น
จากหนังสือหรือสื่อ
เทคโนโลยี นักเรียนเกิด
ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมดีเจน้อย ทาให้
นักเรียน กล้าคิด กล้า
แสดงออก มีภาวะผู้นา
และทันต่อเหตุการณ์ใน
โลกปัจจุบัน
-ครูได้ วิเคราะห์ แยกแยะ
เกี่ยวกับความพร้อมของ
ผู้เรียนในแต่ละด้าน และ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ข้อบกพร่องให้มีความ
พร้อมที่ดี มีความ
ประพฤติดี และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-หาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีข้อ บกพร่องให้มีความ
พร้อมที่ดีและได้จัด
เตรียมการสอน สื่อ
หรือนวัตกรรม สาหรับ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้
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โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
แก่ผู้เรียนได้สอดคล้อง
เหมาะ ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน
-ครูและผู้ปกครองรู้จักกัน
มากยิ่งขึ้น
- ครูได้ทราบถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของนักเรียน
และทาให้ทราบปัญหา
ต่างๆของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งครูและผู้ปกครอง
จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนได้
ตรงจุด

4, 10

โครงการกินข้าวหมดจาน
ตักอาหารแต่พอเพียง

ร้อยละ 80 นักเรียนรับประทานหมดจาน - นักเรียนเข้าโครงการกิน
ไม่มีอาหารเหลือ เมื่อทาการชั่งวันต่อวัน ข้าวให้หมดจาน ตักอาหาร
อย่างพอเพียงนักเรียนใช้
สัญลักษณ์มือในการบอก
ปริมาณของอาหารที่
นักเรียนต้องการ
รับประทาน ครูตักอาหาร
ตามความต้องการของ
นักเรียนเมื่อทุกห้อง
รับประทานอาหารเสร็จ
เก็บรวบรวมจานเพื่อให้เวร
ในห้องเก็บจานไปเก็บและ
ทิ้งเศษอาหารลงในห้อง
ของตัวเอง (ถ้ามี) เพื่อผู้นา
นักเรียนจะรวบรวมแล้วทา
การชั่งน้าหนักพร้อมทั้ง
บันทึกและสรุปผล ในการ
ประชุมประจาเดือน ถึงสิ่ง
ที่ดีขึ้น และสิ่งที่จะนาไป
ปรับปรุง นักเรียนปฏิบัติ1
สัปดาห์แรกเศษอาหารลด
น้อยลง แต่ที่น่าสังเกตคือ
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10

โครงการ กิจกรรม

โครงการความผูกพันขวัญ
และกาลังใจครู
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู
-กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

เศษอาหารที่เหลือ
ส่วนมากจะเป็นผัก ซึ้ง
จะต้องมีการรณรงค์ให้
นักเรียนรับประทานผักให้
มากขึ้น
- จากโครงการที่ทา ให้มี
จิตอาสาเพิ่มมากข้นด้วย
ร้อยละ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอาเวมารี - กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู
อาอานาจเจริญที่มีความขวัญและกาลังใจ ครูบุคลากรมีกาลังใจใน
ที่ดี
การทางาน มีความ
1. ร้อยละ80 ของการส่งเสริมและพัฒนา กระตือรือร้นในการทางาน
ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์
ประสิทธิภาพและยังทาให้
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ผู้บริหารและครูบุคลากรมี
ความสามารถและนามาปรับใช้ใน
ความสัมพันธ์ที่ดี
ชีวิตประจาวันบรรลุเป้าหมายตามที่
- จากการจัดกิจกรรมดู
กาหนดในแผนปฏิบัติการ
งานนอกสถานที่เป็นการ
2. ร้อยละ80 ของสถานศึกษาให้เป็น
พัฒนาองค์กรแห่งการ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคตในระดับ เรียนรู้ ซึง่ เป็นหัวใจสาคัญ
สาหรับการสร้าง
ยอดเยี่ยม
ความสามารถ สถานศึกษา
3. ร้อยละ80 ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นหน่วยงานที่สาคัญยิ่ง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใน
เพราะภารกิจคือสร้างคนที่
ระดับยอดเยี่ยม
มีคุณภาพสู่สังคม ครูใน
ยุคปัจจุบันจาเป็นต้อง
พัฒนาตนเองด้วยการ
เรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
กระบวนการศึกษาดูงาน
เป็นกระบวนการหนึ่งที่
ช่วยพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ให้มีโลกทัศน์
มีทักษะและประสบการณ์
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถและนามา
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
คิดเป็นร้อยละ100

๑๔
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หมายเหตุ
ฝ่ ายกิจ การนั กเรี ย นในปี การศึกษา 2561 รับผิ ดชอบโครงการทั้งหมด 15 โครงการ 33 กิจกรรม การ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
6. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
อนุบาล
10,010.50 บาท/คน/ปี
ประถมศึกษา
10,180.50 บาท/คน/ปี
รายการ
1. เงินอุดหนุนรายบุคคล
1.1 ระดับอนุบาล
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3
1.2 ระดับประถมศึกษา
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จานวนเงิน (บาท)

จานวน 76 คน
จานวน 76 คน
จานวน 78 คน

760,798.00
760,798.00
780,819.00

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

804,259.50
804,259.50
794,079.00
651,552.00
661,732.50
621,010.50

รวม

79 คน
79 คน
78 คน
64 คน
65 คน
61 คน

6,639,308.00

2. ค่าธรรมเนียม

2,893,200.00

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

2,544,800.00

รวมทั้งสิน

12,077,308.00

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก มีกระบวนการคิด ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รักสิ่งแวดล้อม
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล
2. พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การสื่อสาร สร้างนวัตกรรม ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กาหนด
๒. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ทางานร่วมกับผู้อื่นและมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคม
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๓. พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคม
อาเซียน และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ
8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดาเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การแนะนา การ
ป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด
3. เป้าหมาย
๑. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเรื่องที่
อ่านได้
๒. นักเรีย นสามารถแยกข้อเท็จ จริง ข้อคิดเห็ นวิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถร่วมงานกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ได้เหมาะสม
6.โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม
7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสอดคล้องกับตัวชี้วัด
กลุ่มสาระและตัวผู้เรียนโรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเด่นชัด
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทากิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน
และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ
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10. สถานศึกษามีการดาเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษาปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนา การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน
สังคมและจังหวัด
4. อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักและรับใช้
5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน : รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
6. กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้ วัดความสาเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝ่ายที่รับผิดชอบ ปี
การศึกษา 2562
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย
4

๔

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
โครงการวันสาคัญทาง
๑. ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ศาสนา
ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา/
กาหนดในระดับดีเลิศ
วันอาสาฬหบูชา
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าและ
นางสาวปวีณา คันธะมาลา
-กิจกรรมวันมนัสการพระ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
นางสาวอุไรพร โสภากุล
มงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
ต่างๆในระดับดีเลิศ
-กิจกรรมวันคริสต์มาส
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนักถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
-กิจกรรมพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ในระดับดีเลิศ
นางสาวฐิติมา วงค์อนันท์
4.
ร้
อ
ยละของผู
เ
้
รี
ย
นยอมรั
บ
ที
จ
่
ะอยู
่
-กิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติ
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ยกขึ้นสวรรค์
หลากหลายในระดับดีเลิศ
โครงการ กิจกรรม

โครงการวันสาคัญทาง
ราชการ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมวันสงกรานต์

๑. ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
กาหนดในระดับดีเลิศ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆในระดับดีเลิศ
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนักถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
ในระดับดีเลิศ
4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายในระดับดีเลิศ

นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
นายราเชนทร์ ภิญโญ
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เป้าหมาย
4,5,10

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรม
โครงการกิจกรรมพัฒนา
1. ร้อยละของนักเรียนพัฒนาตนเอง
ผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีอยู่ใน
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
ระดับดีเลิศ
แห่งชาติ
2. ผู้เรียนรู้จักประหยัดและใช้จ่าย
-กิจกรรมการเดินทางไกลและ อย่างรู้ค่าแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
อยู่ค่ายพักแรม
เหตุผล ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็น ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็น
-กิจกรรมส่งเสริม
ที่มีคุณภาพในระดับดีเลิศ
ประชาธิปไตย
-กิจกรรมสภานักเรียน
โครงการ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพัชรี บุตรสาร
นายพรชัย บุระพันธ์

-กิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่

๙
4,10

โครงการคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมธนาคารความดี
-กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑
คุณธรรม
-กินข้าวหมดจานตักอาหารแต่
พอเพียง
-กิจกรรมเด็กดีศรีอาเวฯ

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกห้อง
เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองและ
ประสบการณ์ชีวิตจากคุณธรรมพื้นฐาน
และทาให้ชีวิตผู้อื่นมีความสุขยิ่งขึ้นได้ นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละคนใน
สังคม นักเรียนมองคนอื่นที่ด้อยกว่า
เป็นมิตรไม่ใช่การดูถูกและการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความใส่ใจโดยไม่ต้องให้
ผู้ใดบอกแต่ทาด้วยความจริงใจ
3. ได้รับรางวัล เกียรติบัตรในเข้า
อบรมและการปฏิบัติคุณธรรมด้าน
ต่างๆ

1,2,4,
7,10

โครงการสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน
-กิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
-กิจกรรมเติมรักเติมสุข

1. ร้อยละ ผู้บริหารคณะครูนักเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ ของชุมชนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม

นางลินดา วันทาพรม

๑๘
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เป้าหมาย
1,2,4,
7,10

1,2,3

โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ อัตลักษณ์ ๔
-กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
-กิจกรรมบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และประชุมผู้ปกครอง
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรม
1. ร้อยละ ผู้บริหารคณะครูนักเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ ของชุมชนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
1.ร้อยละ90ของ ผู้บริหารคณะครู
นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา
อานาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ80 ของผู้ปกครองที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

ผู้รับผิดชอบ

นางลินดา วันทาพรม

นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
นายจิตติพงษ์ พลหนองหลวง

๑๙
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ส่วนที่ 3 แผนการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
1. โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ กิจกรรม
๑. โครงการวันสาคัญทางศาสนา
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา
-กิจกรรมวันมนัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระ
ใหญ่)
-กิจกรรมวันคริสต์มาส
-กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปี
การศึกษา
-กิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
2. โครงการวันสาคัญทางราชการ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมวันสงกรานต์
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
-กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
-กิจกรรมสภานักเรียน
-กิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ ๙
4. โครงการคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมธนาคารความดี
-กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม
-กินข้าวหมดจานตักอาหารแต่พอเพียง
-กิจกรรมเด็กดีศรีอาเวฯ
5. โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน
-กิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
-กิจกรรมเติมรักเติมสุข
6. (โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์
๔)
-กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
-กิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

งบประมาณ

ระยะเวลา

15,000
10,000

กรกฏาคม
มกราคม

150,000
3,000

ธันวาคม
พฤษภาคม

8,000

สิงหาคม

5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
10,000
3,000

มิถุนายน

มกราคม
สิงหาคม
กรกฏาคม
มิถุนายน
มกราคม
เมษายน

500
20,000
1,000
1,000
50,000

พฤษภาคม
ธันวาคม
พฤษภาคม
ตลอดปีการศึกษา
กันยายน

20,000
500
2,000

มิถุนายน
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

30,000
20,000

ธันวาคม-มกราคม
ธันวาคม-มกราคม

3,000
500
-

พฤษภาคม
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

หมายเหตุ

๒๐
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โครงการ กิจกรรม
7. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุม
ผู้ปกครอง
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

ระยะเวลา

15,000

พฤษภาคม

80,000
10,000

มกราคม
ตลอดปีการศึกษา

๒๑

หมายเหตุ

475,500

2. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการวันสาคัญทางศาสนา
แผนงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ลักษณะกิจกรรม
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวปวีณา คันธะมาลา
2.นางสาวอุไรพร โสภากุล
3.นางสาวฐิติมา วงค์อนันท์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสาคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้
ความหมายและความสาคัญของวันสาคัญ ทางศาสนาเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงกล้าออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ นักเรียนได้ความรู้และมีความ
สนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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1.กิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ได้ ท ราบถึ ง
ประวัติความเป็นมา และตระหนักถึง
ความสาคัญในวัน อาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา
2. เพื่อส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั งรากฐาน
อันดีงามรวมถึงจิตใจของนักเรียน โดย
การตั้งจิตและร่วมใจกัน นาหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒ นธรรมอัน ดี ง ามของไทยและสื บ
ทอดพุทธศาสนาต่อไป
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่
๑ –6 ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมร้ อ ยละ
100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 นั ก เรี ย นรู้ จั ก วั น ส าคั ญ ทาง
ศาสนา
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามและ
ส่งเสริมให้ นั กเรี ยนและผู้ ปกครองได้
ร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษาและผ้า
อาบน้ าฝนเนื่ อ งในวั น อาสาฬหบู ช า
และวันเข้าพรรษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ80นักเรียนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน
ตามโครงการ เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2 ดาเนินการมอบหมายให้ครูในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
1.3 จัดกิจกรรมเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา
1.4 สรุปผล ประเมินผล

เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลต่อหัวหน้าฝ่าย
กิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนาข้อชี้แนะ
ไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
1. โรงเรียนมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
พร้อมแบบตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประช าสั ม พั น ธ์ โ ครงการและ
กิจกรรมให้คณะครูทุกท่านรับทราบ
๓. จัดเตรียมสถานที่ ให้มีความพร้อม
และ อานวยความสะดวกก่อนวันจัดกิจกรรม
๔. นิมนต์พระสงฆ์ จานวน 9 รูป
5. จัดเตรียม วัส ดุ อุปกรณ์ ต้นเทียน
ผ้าอาบน้าฝน อาหารในการถวายภัตตราหาร

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2 ก.ค. ๒๕62
3 ก.ค. ๒๕62
8 ก.ค. ๒๕62
15 ก.ค. ๒๕62
22 ก.ค. ๒๕62

8 ก.ค. ๒๕62
10 ก.ค. ๒๕62
12 ก.ค. ๒๕62
12 ก.ค. ๒๕62
12 ก.ค. ๒๕62

18 ก.ค. ๒๕62
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
สรุ ป การด าเนิ น งานผลการประเมิ น มา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย

22 ก.ค. ๒๕62

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

2.กิจกรรมวันมนัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอัน
ดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากร โดยการตั้ง
จิตและร่วมใจกันนาหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3. เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี แ ละ
วัฒ นธรรมอัน ดีงามของไทยและสื บ ทอด
พุทธศาสนาต่อไป

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน
ตามโครงการ เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2
ดาเนินการมอบหมายให้ครู ในฝ่าย
กิจการนักเรียน
1.3 จัดกิจกรรมโรงทานวันมนัสการพระ
มงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
1.4 สรุปผล ประเมินผล
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
1. ประช าสั ม พั น ธ์ โ ครงการและ
กิจกรรมให้คณะครูทุกท่านรับทราบ
2. แบ่ ง หน้ า ที่ ค รู ต ามสายชั้ น เพื่ อ
จัดเตรียมอาหารทาโรงทาน
3. หั ว หน้ า ครู แ ต่ ล ะระดั บ สายชั้ น
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมและอาหาร
ไปทาโรงทาน
5. ครูจัดเตรียมอาหารไปทาโรงทานที่
วัดพระใหญ่

เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ90
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา โดยร่วมกันเผยแพร่แ ละ
ทากิจกรรมส าหรับ พุทธศาสนิ กชนที่ควร
ปฏิ บั ติ ใ นวั น นมั ส การพระมงคลมิ่ ง เมื อ ง
(พระใหญ่)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนร่วมกัน
เผยแพร่และทากิจกรรมสาหรับ
พุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติในวันนมัสการ
พระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ทราบ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การ
(C : CHECK)
ผู้รับผิ ดชอบโครงการสรุปผลต่อหัว หน้า
ตระหนักถึงความสาคัญทาง

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ม.ค. ๒๕62

ม.ค. ๒๕62

ม.ค. ๒๕62

๒๓

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
พระพุทธศาสนา
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนา
ข้อชี้แนะไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
สรุ ป การด าเนิ น งานผลการประเมิ น มา
เปรี ย บเที ย บ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา น าเสนอ
หัวหน้าฝ่าย

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ม.ค. ๒๕62

3. กิจกรรมวันคริสต์มาส
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสาน
ประเพณี ที่ ดี ง ามของไทยและสากล
ปฏิบัติ
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รู้ จั ก การ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมที่มี
จุดประสงค์เดียวกัน
4. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ
และความสมัครสมานสามัคคีของ
บุคลากล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. คณะครูและผู้ปกครองโรงเรีย น
อาเวมารีอาอานาจเจริญ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของโรงเรียนได้ทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะสืบสานประเพณีที่
ดีงามของไทยและสากลปฏิบัติ
2.คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่
มีจุดประสงค์เดียวกัน

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1
จั ดทาคาสั่ ง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2 ดาเนินการมอบหมายให้ครูในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
1.3 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
1.4 สรุปผล ประเมินผล

ธ.ค.62

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
1. โรงเรียนมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองพร้อม
แบบตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
ให้คณะครูทุกท่านรับทราบ
๓. จัดเตรียมสถานที่ ให้มีความพร้อมและ
อานวยความสะดวกก่อนวันจัดกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
5. สรุปผล ประเมินผล

ธ.ค.62

๒๔

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 บุคลากรได้ร่วมสืบ
สานประเพณี ที่ ดี ง ามของไทยและมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่
มีจุดประสงค์เดียวกัน
2.ร้อยละ 100 นักเรียนได้รู้จักการ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3.ทุ ก ฝ่ า ยได้ แ สดงออกถึ ง ความ
เคารพและสร้างกาลังใจให้แก่กันและ
กัน
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลต่อหัวหน้าฝ่าย
กิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนาข้อชี้แนะ
ไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
สรุ ป การด าเนิ น งานผลการประเมิ น มา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ธ.ค.62

ธ.ค.62

4. กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อโมทนาคุณพระเยซูองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
2.เพื่อให้คณะครู และนักเรีย นได้
ร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล โอกาส
เปิดปีการศึกษา
3.เพื่อเสริมสร้างงานแพร่ธรรม
ในโรงเรียน
4.เพื่อคณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน พนักงาน ได้รับพระพรของ
พระเป็นเจ้าโอกาสเปิดปีการศึกษา

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1
จั ดทาคาสั่ ง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2 ดาเนินการมอบหมายให้ครูในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
1.3 จัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิด
ปีการศึกษา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.62

๒๕

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
1. นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา DO)
2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียน
ดาเนินงานตามโครงการ
อาเวมารีอาอานาจเจริญ
2.3 ตีพิมพ์แผ่นพับบทเพลงในพิธี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.4 ฝึกนักเรียนร้องเพลงตามขั้นตอนพิธี
1.คณะครูและนักเรียนได้ตระหนัก และซ้อมการดาเนินการขั้นตอนต่างๆในพิธี
ถึงความสาคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม
2.5 ดาเนินงานและร่วมพิธีตามที่ได้
ของโรงเรียน
วางแผนไว้
2.คณะครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในพิธีกรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
3.ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
เข้าใจในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณของ
ศาสนาคริสต์มากขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 คณะผู้บริหาร
คณะครู นักเรียน พนักงานและ
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล
และได้รับพระพรของพระเป็นเจ้า
โอกาสเปิดปีการศึกษา
2.ร้อยละ 100 ครูและนักเรียน
ร่วมใจโมทนาคุณพระเยซูองค์พระผู้เป็น
เจ้าและเสริมสร้างงานแพร่ธรรมใน
โรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
ผู้รับผิ ดชอบโครงการสรุปผลต่อหั วหน้า
ฝ่ายกิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนาข้อ
ชี้แนะไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
สรุ ป การด าเนิ น งานผลการประเมิ น มา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62

พ.ค.62

พ.ค.62

๒๖

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

5. กิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อโมทนาคุณและขอพรจาก
พระเป็นเจ้า และเทิดพระเกียรติพระ
นางมารีอา
2. เพื่อให้คณะครู และนักเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล
โอกาสฉลองศาสนนามโรงเรียน
3. เพื่อเสริมสร้างงานแพร่ธรรม
ในโรงเรียน และเล่าประวัติของแม่
พระให้ทุกคนได้รจู้ ัก
4. เพื่อคณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน พนักงาน ได้รับพระพรของ
พระเป็นเจ้าโอกาสฉลองศาสนนาม
โรงเรียน

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน
ตามโครงการ เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1
จั ดทาคาสั่ ง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2 ดาเนินการมอบหมายให้ครูในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
1.3 จัดกิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
1. นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา DO)
2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2.2 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
2 . ค ณ ะ ค รู แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง
ดาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2.3 ตีพิมพ์แผ่นพับบทเพลงในพิธี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.4 ฝึกนักเรียนร้องเพลงตามขั้ นตอนพิธี
1. คณะครูและนักเรียนได้ตระหนัก และซ้อมการดาเนินการขั้นตอนต่างๆในพิธี
ถึงความสาคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม
2.5 ดาเนินงานและร่วมพิธีตามที่ได้วางแผน
ของโรงเรียน
ไว้
2. คณะครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในพิธีกรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
3. ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ
เข้าใจในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณของ
ศาสนาคริสต์มากขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 คณะผู้บริหาร
คณะครู นักเรียน พนักงาน ได้รับ
พระพรของพระเป็นเจ้าโอกาสฉลอง
ศาสนนามโรงเรียนและได้ร่วม
กิจกรรมอันเป็นสิริมงคลโอกาสฉลอง

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ส.ค.62

ส.ค.62

๒๗

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลต่อหัวหน้าฝ่าย
กิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนาข้อชี้แนะ
ไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป

ส.ค.62

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
สรุ ป การด าเนิ น งานผลการประเมิ น มา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย

ส.ค.62

ศาสนนามโรงเรียน
2.ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนได้
เสริมสร้างงานแพร่ธรรมในโรงเรียน
และเล่าประวัติของแม่พระให้ทุกคนได้
รู้จัก
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม

๒๘

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการวันสาคัญทางศาสนา
หน่วยงาน กิจการนักเรียน งานฝ่ายกิจการนักเรียน
ข้อกาหนด
ราคาต่อหน่วย จานวน
จานวนเงิน
หมา
ลา
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
ยเหตุ
ดับ
คุณลักษณะ
บาท
ส.ต
บาท
ส.ต
ที่
เฉพาะ/
คุณภาพ
1 -ค่าต้นเทียนพรรษา ๔
๑,๕๐๐
๑๕,๐๐๐ ต้น
-ค่าชุดสังฆทาน ๙ ชุด
๔,๕๐๐
-ค่าอาหารพระสงฆ์
๑,๕๐๐
-ค่าเอกสาร
๑,๐๐๐
-ค่าพาหนะ
๑,๐๐๐
-ซ อ ง ปั จ จั ย ถ ว า ย
๕,๕๐๐
พระสงฆ์
2 -ค่ า อาหารท าโรงทาน
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ 4 วัน
-ค่ายานพาหนะ
๒,๐๐๐
3 -ค่าเวที
๑๘,๐๐๐
150,000 -ค่าไวนิล
๒,๑๖๐
-ค่าสินน้าใจตารวจและ
๖,๑๐๐
อปภร.
-ค่าสนับสนุนเต้น
๑,๐๐๐
-ค่าอาหารโต๊ะประธาน
๕,๗๔๐
-ค่าเช่าไฟประดับ
๔,๕๐๐
ทางเข้างาน
-ค่าอุปกรณ์การจัดงาน
๑๑๒,๕๐๐
และตกแต่งสถานที่
4 -ค่ามิสซา
2,000
3,000
-ค่าดอกไม้
1,000
5 -ค่าจัดทาบุศบก
3,000
8,000
-ค่าดอกไม้อุปกรณ์
2,500
ต่างๆ
-ค่าอุปกรณ์การแต่ง
2,500
กายนักแสดง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
1๘๖,000 -

๒๙
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๓๐

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 186,000 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
สถานที่
1. โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. วัดพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
3. นอกสถานที่
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครูละบุคลากรโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญของชาติ
2. นักเรียนได้รู้ความหมายและความสาคัญของวันสาคัญทางศาสนา
3. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงกล้าออก และแสดง
ความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ นักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปวีณา คันธะมาลา)
ฝ่ายการกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
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๓๑

ชื่อโครงการ
โครงการวันสาคัญทางราชการ
แผนงาน
กิจการนักเรียน
ลักษณะกิจกรรม
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
นายราเชน ภิญโญ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
กิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันสาคัญทางราชการ เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รู้จักอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยที่สาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดี
ของท้องถิ่น และเป็น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสาคัญเป็นกิจ กรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้
ความหมายและความสาคัญของวันสาคัญ ของไทย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถ
ของตนเองที่ชื่นชอบ นักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1.กิจกรรมวันไหว้ครู
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันครู
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายในการกาหนดการดาเนินกิจกรรม
วันไหว้ครู
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา DO)
อานาจเจริญ มีส่วนร่วมในการเข้า
2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 9๐
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ครูและนักเรียนรับทราบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 เตรียมสถานที่ ในการดาเนินกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา ๒.3 รวบรวมผลการประกวดต่าง ๆ ใน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562

มิถุนายน ๒๕๖๒
มิถุนายน 2562

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
อานาจเจริญมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจร้อยละ ๙๐
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมวันไหว้ครูและพิมพ์เกียรติบัตร
2.3 ดาเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ
2.4 สรุปการดาเนินกิจกรรม
วันไหว้ครู

มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม
มิถุนายน 2562
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า 1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
ฝ่าย และผู้อานวยการ
63
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ 1 มี.ค.63 - 30เม.ย.
ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
63
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

2.กิจกรรมวันครู
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อระลึกถึงพระคุณครู
บูรพาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู
และวิชาชีพครู
3. เพือ่ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรการจัดงานวันครู
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ครูร้อยละ ๙๕

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน
ตามโครงการ
1.1.1 จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อ
เสนอต่อที่ ประชุม
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2.2 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
๖ ม.ค. ๒๕6๓
๗ ม.ค. ๒๕6๓
๑๐ ม.ค. ๒๕6๓

๘ ม.ค. ๒๕63
๑๖ ม.ค. ๒๕63

๓๒
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ครูมีจิตสานึกที่ดีในการร่วม
ราลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
2.4 สรุปการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของครูแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของครูมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความ
ร่วมมือและความเข้าใจอันดี ใน
การพัฒนาการศึกษาของชาติและ
สังคมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
- แบบสังเกต
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
กิจกรรมวันครู
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม
วันครู
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
๒๐ ม.ค. ๒๕63
๓๐ ม.ค. ๒๕63

๑๘ ม.ค. ๒๕63
๓๐ ม.ค. ๒๕63

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 - 30เม.ย.
63

๓๓
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3.กิจกรรมวันแม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้
ระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้ให้
กาเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง
เป็นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
สถาบันครอบครัวและสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความตระหนัก
สานึกในคุณงามความดีของแม่
และมีความกตัญญูกตเวที
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
2. แม่และนักเรียนมีความ
สัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน แสดง
ความรักความผูกพันต่อกัน
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ
1.1.1 จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อ
เสนอต่อที่ ประชุม
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม

2๐ มิ.ย. ๒๕62

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๒.2 โรงเรียนมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง
พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 ตรวจสอบจานวนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
2.4 เตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
๒.5 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
2.๔ รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
2.๕ สรุปการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
กิจกรรม
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ

2๐ ส.ค. ๒๕6๒

2๖ มิ.ย. ๒๕62
๕ ส.ค. 2562
๗ ส.ค. 2562
๗-8 ส.ค. 2562
๙ ส.ค. 2562
2๐ ส.ค. ๒๕6๒
๓๐ ส.ค. ๒๕6๒

๑๓ ส.ค. ๒๕6๒
๓๐ ส.ค. ๒๕6๒

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63

๓๔

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63

๔.กิจกรรมวันพ่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ
ของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของ
พ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่
มีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อ

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ
1.1.1 จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อ
เสนอต่อที่ ประชุม
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม

1 ก.ค. ๒๕62

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความตระหนัก
สานึกในคุณงามความดีของพ่อ
และมีความกตัญญูกตเวที
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.พ่อและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
แสดงความรักความผูกพันต่อกัน
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๒.2 โรงเรียนมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง
พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 ตรวจสอบจานวนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
2.4 เตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
๒.5 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
2.๔ รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
2.๕ สรุปการดาเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
กิจกรรม
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม

2๗ ก.ค. ๒๕6๒

8 ก.ค. ๒๕62
๒๒ ก.ค. 2562
24 ส.ค. ๒๕๖๒
24-25 ก.ค. 2562
๒๖ ก.ค. 2562
๓๐ ก.ค. ๒๕6๒
๕ ส.ค. ๒๕6๒

๒๙ ก.ค. ๒๕6๒
๓๐ ก.ค. ๒๕6๒

๓๕

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63

๕.กิจกรรมวันสุนทรภู่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสืบสานมา
ดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้
เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงออกด้านภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ
1.1.1 จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อ
เสนอต่อที่ ประชุม
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม

๓ มิ.ย. ๒๕62

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม DO)
วันสุนทรภู่ ร้อยละ ๙๐
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ให้บคุ ลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
1. นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีใน
๒.2 เตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
การร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทาง
2.3 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
2.4 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
2. นักเรียนรักการเรียนรู้และ
๒.5 สรุปการดาเนินงาน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และกล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และมี

๕ มิ.ย. ๒๕6๒

๖ มิ.ย. ๒๕62
๒๔-๑๕ มิ.ย. 2562
๒๖ มิ.ย. ๒๕6๒
๒๗ มิ.ย. ๒๕6๒
1 ก.ค. 2562

๓๖

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักเรียนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
- แบบสังเกต
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
กิจกรรม
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

๒๗ มิ.ย. ๒๕6๒
๒๘ มิ.ย. ๒๕6๒
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63

๖.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของตน
รู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่
เหมาะสม
๓. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง
ได้ทากิจกรรมร่วมกันและกล้า
แสดง ออกในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ร้อยละ ๙๕
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเห็นความสาคัญ

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ
1.1.1 จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อ
เสนอต่อที่ ประชุม
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม

๓ ม.ค. ๒๕63

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๒.2 โรงเรียนมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง

๓๐ ม.ค. ๒๕63

๖ ม.ค. ๒๕63
๗ ม.ค. ๒๕63

๓๗

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเข้าจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
2.3 เตรียมสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
2.4 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
๒.5 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
สถานศึกษา
2.๔ สรุปการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนเห็น
ความสาคัญของกิจกรรมวันเด็ก
และมีความสามารถในการ
แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์
2. ร้อยละของนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่
จัดขึ้น
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
- แบบสังเกต
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
กิจกรรม
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
9 ม.ค. ๒๕63
10 ม.ค. ๒๕63
๒๗ ม.ค. ๒๕63
๓๐ ม.ค. ๒๕63

๑๓ ม.ค. ๒๕6๓
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63

๗.กิจกรรมวันสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่นและของไทย
2. เพื่อสร้างความสามัคคี
สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตาม
โครงการ
1.1.1 จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อ
เสนอต่อที่ ประชุม
1.1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน เพื่อดาเนินกิจกรรม

๑ เม.ย. ๒๕63
๓ เม.ย. ๒๕63

๓๘

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์ ร้อย
ละ ๙๐
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและนักเรียนมีความ
สนุกสนานในการทากิจกรรมสืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ของไทย และเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานรื่น
เริง ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ
ประเพณีอันดีงาม
2. ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรมีส่วนร่วมส่งเสริมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2.2 จัดเตรียมสถานที่
2.3 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
2.3 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
2.4 สรุปการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมผลการสรุปแบบสอบถาม
กิจกรรม
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
๗ เม.ย. ๒๕63
8-9 เม.ย. 2562
๑๐ เม.ย. ๒๕63
๒๗ เม.ย. ๒๕63
๓๐ เม.ย. ๒๕63

13 ม.ค. ๒๕6๓
15 ม.ค. 2562

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการวันสาคัญทางราชการ
หน่วยงาน กิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน
ข้อกาหนด
ราคาต่อหน่วย จานวน
จานวนเงิน
ลา
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
ดับ
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท
ส.ต
ที่
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กิจกรรมวันไหว้ครู
- ค่าดอกไม้ทาพาน
500
6
3,000
ไหว้ผู้บริหาร
- แป้งเจิม
100
- ดอกไม้ตกแต่งเวที
1,400
- กระดาษพิมพ์
500
เกียรติบัตร
รวม
5,000
2 กิจกรรมวันครู
- ค่าใช้จ่ายในการทา
3,000
กิจกรรมวันครู บาเพ็ญ
ประโยชน์
รวม
3,000
3 กิจกรรมวันแม่
- ดอกมะลิกลัด
500
1
500
หน้าอกแม่
- มาลัยกร
100
2
200
- ของที่ระลึก
500
500
ประธานวันแม่
1
3,000
- น้าดื่มอาหารว่าง
ผู้ร่วมงาน
- ดอกไม้ถวายแม่
500
พระ
- กระดาษพิมพ์
300
เกียรติบัตร
รวม
5,000
4 กิจกรรมวันพ่อ
- ค่าจัดเตรียมสถานที่
1,500
- ของถวายทาบุญ
2,000
- ค่ากระดาษทาการ์ด
วันพ่อ
1,000
- ค่ากระดาษพิมพ์
เกียรติบัตร
500
รวม
5,000

หมาย
เหตุ

๔๐
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ลา
รายการ
ดับ
ที่
5 กิจกรรมวันสุนทรภู่
- ค่ากระดาษพิมพ์
เกียรติบัตร
- ค่ากระดาษในการ
จัดบอร์ด
- ค่าของรางวัล
- ค่ากระดาษในการ
ประกวดและแข่งขันใน
แต่ละกิจกรรม

ข้อกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ/คุณภาพ

ราคาต่อหน่วย จานวน
หน่วย
บาท ส.ต

300
2,500
2,000
200

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
- ค่ารางวัลใน
กิจกรรม
- ค่าขนมที่นามาแจก
- ค่าอุปกรณ์ในการเล่น
เกมส์

5,000
2,500
6,000
1,500

รวม
๗

บาท

-

รวม
๖

จานวนเงิน

กิจกรรมวันสงกรานต์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การตกแต่งจัดสถานที่
ค่ากระดาษตกแต่ง
- ค่าน้าอบ แป้ง
- ค่าดอกไม้และ
พวงมาลัย
รวม
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 36,000 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
สถานที่
1. โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. นอกสถานที่
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครูละบุคลากรโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

10,000
2,000
500
500
3,000
36,000

ส.ต

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา และครูอาจารย์
3. นักเรียนมีจิตสานึกที่ดี มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
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๔๓

ชื่อโครงการ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน
กิจการนักเรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี, ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรี บุตรสาร
ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ
กิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒ นาศักยภาพสู งสุดในตน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่ว ไป ความมุ่งหมายและหลั กการ มี
เจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของ
ตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้
ผู้เรี ยนเป็น ผู้ มีศีล ธรรม จริย ธรรม มีร ะเบี ยบวินัยและมีจิตส านึกในการทาประโยชน์เพื่อสั งคมด้ว ยเหตุผลดังกล่ าว
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น จึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพโดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง
2.ผู้เรียนรู้จักประหยัด
และใช้จ่ายอย่างรู้ค่าแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผลผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นช่วย
เสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มี
คุณภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
25 เมษายน 2562
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2 เตรียมดาเนินการมอบหมายให้ครูประจา
1 พ.ค.62
ชั้นดูแลนักเรียน
1.3 เตรียมจัดกิจกรรมสถาปนาลูกเสือ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครู คณะครูและนักเรียน
คนได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบ
ทุกด้านคิดเป็นร้อยละ90

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2
กอง ดังนี้
- ลูกเสือสารอง (ป.1-3)
- ลูกเสือสามัญ (ป.4-6)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดยตอบ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม แบบประเมินความพึงพอใจ
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะ 2.3 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและผลการ
ทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถ
ดาเนินกิจกรรม
ร่วมงานกับผู้อื่นได้
2.4 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะข้อบกพร่อง/
ควรปรับปรุง/แก้ไข
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.6 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาตนเองด้านคุณลักษณะและ ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
ค่านิยมที่ดี
2. ร้ อยละของผู้ เรี ย น
ตระหนั ก ถึ ง วั น ส าคั ญ นั ก เรี ย น
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมสถาปนา
ลูกเสือ
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการประเมิน
มาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอ
หัวหน้าฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อานวยการ
และผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจการนักเรียน เพื่อสรุป
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
๕ กรกฎาคม 2561
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 - 30เม.ย.
63
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2.กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพโดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง
2.ผู้เรียนรู้จักประหยัด
และใช้จ่ายอย่างรู้ค่าแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็น ช่วย
เสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มี
คุณภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครู คณะครูและนักเรียนคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุก
ด้านคิดเป็นร้อยละ90
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถ
ร่วมงานกับผู้อื่นได้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียน เพื่อเตรียมดาเนินการดังนี้
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
25 เมษายน 2562
ดาเนินงานตามโครงการ
1.2 เตรียมดาเนินการมอบหมายให้ครูประจา
ชั้นดูแลนักเรียน
1.3 เตรียมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2
กอง ดังนี้
- Day camp ลูกเสือสารอง (ป.1-3)
นักเรียนเข้าฐาน13ฐาน
- อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ (ป.4-6)
2.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดยตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ
2.3 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและผลการ
ดาเนินกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะข้อบกพร่อง/
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ควรปรับปรุง/แก้ไข
พัฒนาตนเองด้านคุณลักษณะและ 2.6 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ค่านิยมที่ดี
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
2. ร้ อยละของผู้ เรี ย น ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
ตระหนั ก ถึ ง วั น ส าคั ญ นั ก เรี ย น
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
- แบบสังเกต
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม

เม.ย. 62 – พ.ค. 63

ธันวาคม 2562

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา
นาเสนอหัวหน้าฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจการนักเรียน เพื่อสรุป
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 - 30เม.ย.
63

3.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค
และหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง
ของโรงเรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้นาในการทางาน
เพื่อส่วนรวม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภา
นักเรียน จานวนนักเรียนผู้มาใช้
สิทธิ 575 คน นักเรียนมีส่วนร่วม
มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้า

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและ
คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อ
วางแผนงาน ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2562
1.2 ตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน
ขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน
1.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ ตลอดปีการศึกษา
เลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 เลือกตั้งสภานักเรียน
2.2 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและ
คณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อ

พ.ค. 62
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

แสดงออกในสิ่งที่ดี และมีความ
เป็นผู้นาในการรักษาซึ่งประโยชน์
ของตนเอง และส่วนรวม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย และมีเจต
คติที่ดีต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
สภานักเรียน และมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะ 3
ประการได้แก่ คารวะธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคตาม
ระบอบประชาธิปไตย

วางแผนงานการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน ปี
การศึกษา 2561
2.2 ตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน
ขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน
2.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน
2.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน ดังนี้
2.5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการสภา
นักเรียนปีการศึกษา 2562 (ป.4 – ป.6 )
2.5.1 ผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนปี
การศึกษา 2562 แถลงนโยบายพรรคหา
เสียง
2.5.2 คณะกรรมการจัดเลือกตั้งมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
2.5.3 ดาเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน
โดยใช้คูหาเลือกตั้งชนิดประมวลผลคะแนน
อัตโนมัติ
2.5.4 ประกาศผลการเลือกตั้งคระ
กรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
รายงานผลโครงงาน
2.5.5 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน และผลการ
ดาเนินกิจกรรม
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะข้อบกพร่อง/
ควรปรับปรุง/แก้ไข
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้าฝ่าย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
มี.ค. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

พ.ค. 62
มี.ค. 63

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
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4.กิจกรรมสภานักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค
และหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง
ปวงของโรงเรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้นาในการทางาน
เพื่อส่วนรวม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภา
นักเรียน จานวนนักเรียนผู้มาใช้
สิทธิ 575 คน นักเรียนมีส่วน
ร่วม มีความรับผิดชอบ กล้าคิด
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี และมี
ความเป็นผู้นาในการรักษาซึ่ง
ประโยชน์ของตนเอง และ
ส่วนรวม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย และมีเจต
คติที่ดีต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
สภานักเรียน และมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะ 3
ประการได้แก่ คารวะธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนเห็น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและ
คณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อ
วางแผนงานการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน ปี
25 เมษายน 2562
การศึกษา 2562
1.2 ตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน
ขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา
1.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 เลือกตั้งสภานักเรียน
2.2 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและ
คณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อ
วางแผนงานการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน ปี
การศึกษา 2561
2.2 ตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน
ขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน
2.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน
2.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน ดังนี้
2.5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการสภา
นักเรียนปีการศึกษา 2562 (ป.4 – ป.6 )
2.5.1 ผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนปี
การศึกษา 2562 แถลงนโยบายพรรคหา
เสียง
2.5.2 คณะกรรมการจัดเลือกตั้งมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
2.5.3 ดาเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน

พ.ค. 62
พ.ค. 62

๔๘
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

โดยใช้คูหาเลือกตั้งชนิดประมวลผลคะแนน
อัตโนมัติ
2.5.4 ประกาศผลการเลือกตั้งคระ
กรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
รายงานผลโครงงาน
2.5.5 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน และผลการ
ดาเนินกิจกรรม
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะข้อบกพร่อง/
ควรปรับปรุง/แก้ไข
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้าฝ่าย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ค. 62
มี.ค. 63

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63

5.กิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ ๙
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา
ประเภทต่างๆแก่นักเรียน (กีฬาสี)
2. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา
แก่บุคลากรภายในโรงเรียน
3. เพื่อจัดเตรียมนักกีฬา
ประเภทต่างๆตามที่หน่วยงาน
ประสานมา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานกีฬาเพื่อ
1.1.1 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
ประเภทต่าง ๆ แก่นักเรียน
25 เมษายน 2562
1.1.2 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
แก่บุคลากรภายในโรงเรียน
1.1.3 เตรียมประสานการจัดเตรียมนักกีฬา ตลอดปีการศึกษา
ประเภทต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานที่ประสานมา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้เรียนระดับชั้น ป.1- ป.6
- ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถในด้านกีฬาประเภท
ต่างๆ
2. ครูมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา
3. ได้คัดเลือกผู้เรียนเพื่อ
เป็นนักกีฬาประเภทต่างๆตามที่
หน่วยงานประสานมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา
และแสดงความสามารถทางด้าน
กีฬา-กรีฑา ประจาปีการศึกษา
2562 ตรงตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 80

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาประเภทต่าง
ๆ แก่นักเรียน
2.1.1 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน
2.1.1.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียนเพื่อว่างแผนกิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียน
2.1.1.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่รับผิดชอบนาเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อานวยการ
2.1.1.3 ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานกีฬาสีภายใน
โรงเรียน เพื่อ
- ดาเนินการจัดแบ่งสีตามที่กาหนด
ตามความเหมาะสม
- กาหนดตารางการแข่งขัน
- จัดทาตารางการฝึกซ้อม
2.1.1.4 ดาเนินการแข่งขัน
ตามตารางการแข่งขัน
2.1.1.5 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานการแข่งขัน
2.1.1.6 ประเมินผล และ
สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรม ความพึง
พอใจ
2.1.2 กิจกรรมกีฬาฟุตบอลวันเด็ก
2.1.2.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียนร่วมกับกลุ่มสุขศึกษาและ
พลศึกษา
2.1.2.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการนาเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อานวยการโรงเรียน
2.1.2.3 ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันฟุตบอลวัน
เด็ก เพื่อ
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ทราบ และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลวันเด็ก
- รับสมัครทีมเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขัน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
พ.ค. 62
มี.ค. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63
ก.ย.2562

๕๐
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.2.4 ดาเนินการ
แข่งขันตามสูจิบัตร
2.1.2.5 สรุปผลการ
แข่งขันและมอบรางวัล
2.1.2.6 ประเมินผล
และสรุปผลกิจกรรม
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาแก่
บุคลากรภายในโรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน และผลการ
ดาเนินกิจกรรม
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะข้อบกพร่อง/
ควรปรับปรุง/แก้ไข
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้าฝ่าย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในปีการศึกษาต่อไป

พ.ค. 62
มี.ค. 63

1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
1 มี.ค.63 – 30 เม.ย.
63
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
หน่วยงาน กิจการนักเรียน งานฝ่าย กิจการนักเรียน
ข้อกาหนด ราคาต่อหน่วย จานวน
จานวนเงิน
หมาย
ลา
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
เหตุ
ดับ
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท
ส.ต
ที่
เฉพาะ/
คุณภาพ
1 ซื้อดอกไม้พวงมาลา
ถวายพวง
200
1
200
มาลา
2 อุปกรณ์จัดสถานที่
200
1
300
3 ค่าอาหาร4มื้อ
5,250
4 21,000
4 ค่าอุปกรณ์ทาค่าย
1,000
1
1,000
5 ค่าอาหารและเบรคผู้กากับ
250
4
1,000
6 ค่าเอกสารการ
600
1
600
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
7 ค่ารางวัลในการจัดกิจกรรม
400
1
400
8 ค่าวิทยากรมาที่ให้ความรู้
500
1
500
9 ค่าเอกสารและอาหารว่าง
500
1
500
10 เหรียญรางวัล
15,000
ถ้วยรางวัล
10,000
ปูนขาว
5,000
ธงสีธงโรงเรียน
ค่าใช่จ่ายแต่ละสี
5,000
ค่าน้าดื่มและน้าแข็ง
5,000
ค่าของรางวัล
10,000
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
72,500
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 72,500 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
สถานที่
1. โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. นอกสถานที่
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ ๔ เป็นคนดีของสังคม

๕๒
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ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๕๓
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๕๔

ชื่อโครงการ
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
แผนงาน
กิจการนักเรียน
ลักษณะกิจกรรม
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการสื่อสารไร้พรมแดน รวมไปถึงการรับเอา
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาส่ งผลให้คนในชาตินาไปปฏิบัติ โดยบางทีไม่ส ามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่ งไหนผิดมี
พฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบจนขาดคุณธรรมและจริยธรรม ดังจะเห็นได้จากข่าวที่มีปัญหาทางสังคมรายวัน ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาคุณแม่วัยใสขาดความรับผิดชอบนาเด็กไปทิ้งตามถังขยะ ทาให้เกิดสถานสงเคราะห์ ขึ้นมากมาย
ทั้งบ้านเด็กกาพร้า บ้านพักคนชรา ปัญหาเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวนักเรียน นับว่าส่งผลกระทบต่อนักเรียนสังคมที่นักเรียน
อาศัยอยู่ โรงเรียนจึงต้องช่วยป้องกันนักเรียนจากอบายมุขทั้งหลายโดยนาเรื่องคุณธรรมมาสอนในโรงเรียนอย่างจริงจัง
และสอนให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเข้าใจในเรื่องคุณธรรมพร้อมนาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน หลักของความดี
ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทาทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจา
ใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่น และสังคมให้เกิดความรักสามัคคี ความ
อบอุ่นมั่นคงในชีวิต จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นเกราะป้องกันนักเรียนจากสังคมอบายมุขสังคมไร้คุณธรรมได้
ช่วยนักเรียนได้ห่างจากสิ่งไม่ดีอย่างยั่งยืนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
1.กิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. เพื่ อปลู ก ฝั ง คุณ ธรรม 1.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการนักเรียน ถึง
13 พ.ค.62
จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม พร้อมสรุป เพื่อ
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ นาเข้าสู่ที่ประชุมประจาเดือน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
1.1.1 นาผลสรุปที่ประชุมฝ่ายกิจการ
3 มิ.ย. 62
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ
แจ้งที่ประชุมประจาเดือนทราบถึงรายละเอียด
ความรู้
ขั้นตอนและวันเริ่มทากิจกรรมเข้าค่าย
๓. เพื่อเป็นเกราะป้องกัน คุณธรรม
อบายมุขในโลกที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2 เมื่อมีการเข้าค่ายคุณธรรมร่วมกับ
หน่วยงานอื่นต้องมีการคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทน (ผู้นาคุณธรรม)

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนทุกห้องทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ80

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน
ทราบเรื่องการเข้าค่ายคุณธรรม ครูประจาชั้น
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แจ้งผู้ปกครองทางไลน์ห้อง
นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา
2.2 โรงเรียนมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง
อานาจเจริญทุกคนทุกระดับชั้น พร้อมแบบตอบรับในการเข้าค่ายคุณธรรม
ได้ดาเนินตามโครงการคุณธรรม
2.3 ตรวจสอบจานวนนักเรียนเข้าร่วม
ควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการโดยมี กิจกรรม
การจัดทากิจกรรมเกี่ยวกับ
2.4 เตรียมสถานที่ เตรียมกิจกรรม
คุณธรรมหลายด้านให้นักเรียนได้ พร้อมดาเนินกิจกรรมการเข้าค่าย
ปฏิบัติ
รวมถึงการเข้ารับการ
2.5 สรุป ผลการดาเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมผู้นาคุณธรรมมาเป็น
ต้นแบบคุณธรรมที่จะนามาปฏิบัติ
ภายในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านคุณธรรมทุกกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ80ของนักเรียนทุกห้อง
ทุกระดับ ชั้น ปฏิบั ติ กิจ กรรมด้า น
คุณธรรม
2. นั กเรี ยนได้พัฒ นาตนเองและ
ประสบการณ์ ชี วิ ต จากคุ ณ ธรรม
พื้ น ฐานและท าให้ ชี วิ ต ผู้ อื่ น มี
ความสุ ข ยิ่ งขึ้น ได้เรี ย นรู้ ถึงความ
แตกต่ า งของแต่ ล ะคนในสั ง คม
นักเรียนมองคนอื่นที่ด้อยกว่าเป็น
มิตรไม่ใช่การดูถูกและการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความใส่ใจโดยไม่ต้อง
ให้ผู้ใดบอกแต่ทาด้วยความจริงใจ
3. ได้รับรางวัล เกียรติบัตรในเข้า
อบรม
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถาม
(C : CHECK)
- แบบสังเกต
3.1 รวบรวมข้อมูลความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมกับการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงกิจกรรม
ด้านคุณธรรมให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์กับ
นักเรียนมากที่สุด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
4- 14 มิ.ย.62
17-18 มิ.ย. 62
19-21 มิ.ย. 62
24-28 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62

1-5 ก.ค. 62

๕๕

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
8-10 ก.ค. 62
4.1 สรุปการดาเนินงาน
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้ผู้บริหาร
และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาใหม่ต่อไป
2.กิจกรรมธนาคารความดี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
2.นักเรียนมีความภูมิใจในตัวเอง
3.เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เข้าใจ
เรื่องคุณธรรมและเป็นคนดีใน
สังคม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจเรื่อง
คุณธรรมธนาคารความดี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้ปฏิบัติคุณธรรมเป็น
การสะสมความดีและทาให้เกิด
ความภูมิใจในตัวเอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้ อ ยละ80ของนั ก เรี ย นทุ ก
ห้อง ทุกระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรม
ด้านคุณธรรม
2. นั กเรี ยนได้พัฒ นาตนเองและ
ประสบการณ์ ชี วิ ต จากคุ ณ ธรรม
พื้นฐานและทาให้ชีวิตการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความใส่ใจโดยไม่ต้ อง
ให้ผู้ใดบอกแต่ทาด้วยความจริงใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและเสนอ
ผู้บริหาร
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับคณะครู และ
13 – 17 พ.ค. 62
ฝ่ายต่างๆของโรงเรียน
1.1.2 สรุป
รายงาน การดาเนินงานทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน
20-23 พ.ค. 62
ทราบ
2.2 จัดเตรียมสมุดบันทึกเป็นธนาคารความ ตลอดปีการศึกษา
ดี
2.3 นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความดี
ตลอดปีการศึกษา
2.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการ
ดาเนินงานในแต่ละเดือนเพื่อรายรายงานผลใน
ที่ประชุมประจาเดือน

๕๖

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3. นักเรียนรักความซื่อสัตย์ไม่
อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตัวเอง โตไปไม่โรงและรู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง
เครื่องมือการติดตาม
- สมุดบันทึกธนาคารความดี
- สมุดบันทึกความดีรายบุคคล

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ติดตามประเมินผลการบันทึกสมุด
ความดี เป็นรายห้อง
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ผู้บริหารและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาใหม่ต่อไป

ตลอดปีการศึกษา

10-15 มี.ค.63

3.กิจกรรม1ห้องเรียน1คุณธรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการคิดเรื่องคุณธรรมที่แต่
ละห้องจะยึดปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนทุกคน
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ
วิชาการ

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะครู วางแผนการทา
กิจกรรม
1.2 เตรียมรวบรวมกิจกรรมคุณธรรมแต่ละ
ห้อง พร้อมนาเสนอ และสรุปการดาเนินงาน
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
ตลอดปีการศึกษา

๕๗

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนทุกห้องทุกคนร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้สัมฤทธิ์ผล
โดยการสร้างค่านิยมและแรงจูงใจ
ทีถ่ ูกต้องในการทาความดีแล้ว
นักเรียนสร้างช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลายในการทาความดีให้
เป็นรูปธรรมด้วย

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้และผู้ที่
เกี่ยวข้องและนักเรียนรับทราบ
2.2 นักเรียนแต่ละห้องกาหนดคุณธรรมที่
จะปฏิบัติ โดยทาเป็น Moral Project
2.3 นักเรียนนาเสนอ Moral Project ต่อ
คณะกรรมการ และนาคุณธรรมไปปฏิบัติ
2.4 กรรมการส่งผลการนาเสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการและติดตามผล
2.5 ส่งสรุปรายงานให้ผู้บริหารและนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
10 มีนาคม 63

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
2. นักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยนรู้จัก
แบ่งปัน เห็นใจคนอื่นมากขึ้น
เครื่องมือการติดตาม
- ข้อมูลการนาเสนอ
- แบบสังเกต

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลของแต่ละกิจกรรม
ตรวจสอบการปฏิบัติของแต่ละห้องให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้
3.2 สรุปกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุที่ตั้งไว้
และผลสาเร็จของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ผู้บริหารและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาใหม่ต่อไป

มี.ค. 63

10-15 มี.ค.63

๕๘
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4.กิจกรรมกินข้าวหมดจานตักอาหารแต่พอเพียง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความ
ดี ด้านต่างๆให้เกิดผลกับผู้เรียน
2. เพื่อเสริมสร้างการดาเนินชีวิต
อย่างพอเพียง ร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามขั้นตอน
ขณะรับประทานอาหารที่โรง
อาหารในช่วงพักกลางวัน
3.สร้างความสะอาดเรียบร้อยและ
สวยงามเห็นประโยชน์และคุณค่า
ของอาหาร เพื่อปลูกจิตสานึกมา
ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของอาหาร
ไม่กินทิ้งกินขว้างไม่มีอาหารเหลือ
ทิ้งในแต่ละวัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปริมาณของเศษอาหารลด
น้อยลงจนเหลือเป็นศูนย์

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนและ
วางแผนการทากิจกรรม
1.1 นากิจกรรมเสนอให้ผู้บริหารและแจ้งที่
ประชุมทราบ
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบและ
นักเรียนได้ทราบ
1.3 วางแผน และดาเนินกิจกรรม และสรุป
การดาเนินงานทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา

เครื่องมือการติดตาม
- แบบบันทึกการชั่งน้าหนักเศษ
อาหารเหลือในแต่ละวัน

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้และผู้ที่
เกี่ยวข้องและนักเรียนรับทราบ
2.2 เตรียมขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
2.4 สรุปผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุก
เดือน (ประชุมประจาเดือน)
2.5 แก้ไขเมื่อพบปัญหา เพื่อให้กิจกรรม
สาเร็จตามเป้าหมาย
2.5 ส่งสรุปรายงานให้ผู้บริหารและนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 เวรประจาวันดูความเรียบร้อยของโรง
อาหาร
3.2 บันทึกน้าหนักของเศษอาหารในแต่ละ
วัน
3.3 สรุปกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุที่ตั้งไว้
และผลสาเร็จของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
ตลอดปีการศึกษา

พ.ค. 62
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

10-15 มีนาคม 63

ตลอดปีการศึกษา

มี.ค. 63

10-15 มี.ค.63

๕๙

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ผู้บริหารและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาใหม่ต่อไป
5.กิจกรรมเด็กดีศรีอาเวฯ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนทุกคน
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ
วิชาการ

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อ
วางแผนการทากิจกรรม
1.2 แบ่งคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เพื่อเป็นตัวกาหนดด้านคุณธรรมที่
นักเรียนจะนาไปปฏิบัติ
1.3 พบปัญหาต้องหาทางแก้ไขทันที
1.4 เตรียมรวบรวมกิจกรรมคุณธรรมแต่ละ
ด้าน และสรุปการดาเนินงานทุกภาคเรียน/ปี
การศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม DO)
กิจกรรม
2.1 ประชุมผู้รับผิดชอบและละนาเสนอใน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ที่ประชุม
การสร้างแรงจูงใจเปลี่ยน
2.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้าง
กระบวนความคิดให้เห็นคุณค่า
แรงจูงใจให้เห็นคุณค่าด้านคุณธรรมให้และผู้ที่
และประโยชน์ของการมีคุณธรรม เกี่ยวข้องและนักเรียนได้ทราบ
จริยธรรม
2.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินกิจกรรมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
1.จานวนนักเรียนมาโรงเรียนไม่ โรงเรียน
ทันเวลาลดน้อยลง
2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการและติดตามผล
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
2.5 ครูประชาชั้นพร้อมกับนักเรียนแสดง
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ความคิดเห็นเสนอชื่อนักเรียนเพื่อรับรางวัล
3.นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกา
2.6 ส่งสรุปรายงานให้ผู้บริหารและนา
ของห้องและสังคมโดยไม่ได้ถูก
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
บังคับ
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
ตลอดปีการศึกษา

พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
กุมภาพันธ์ 63
10 มีนาคม 63

๖๐

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- แบบสังเกต

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

3.1 สังเกตติดตามสอบถามสร้าง
สถานการณ์ด้านคุณธรรมให้บรรลุผลตามแผน
ที่วางไว้
3.2 สรุปกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุที่ตั้งไว้
และผลสาเร็จของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงาน
10-15 มี.ค.63
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ผู้บริหารและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาใหม่ต่อไป

๖๑

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

๖๒

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน งานฝ่ายกิจการนักเรียน
ข้อกาหนด
ราคาต่อหน่วย จานวน
จานวนเงิน
หมา
ลา
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
ยเหตุ
ดับ
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท
ส.ต
ที่
เฉพาะ/คุณภาพ
1 -ค่ายานพาหนะ
-เข้าค่ายร่วมกับ
5,000
20,000
-ค่าลงทะเบียน
หน่วยงาน
7,500
-ค่าอุปกรณ์ทาค่าย
คุณธรรม
3,000
-ค่าอาหาร
-เข้าค่ายที่
3,000
-ค่าวิทยากร
โรงเรียน
1,500
2 -ค่ารางวัล+เกียรติบัตร
500
500
3

-ค่ารางวัล+เกียรติบัตร

รวมประมาณค่าใช้จ่าย

2,000
(สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2,000
22,500

หมายเหตุ กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม กิจกรรม กินข้าวหมดจานตักอาหารแต่พอเพียง ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 22,500 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
สถานที่
1. โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. สถานที่อบรมผู้นาคุณธรรมไม่แน่นอน
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครูละบุคลากรโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ ทั้งยังเป็นเกราะป้องกัน
อบายมุขในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

๖๓

ชื่อโครงการ
สานสัมพันธ์กับชุมชน (โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์)
แผนงาน
กิจการนักเรียน
ลักษณะกิจกรรม
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 9
การดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางลินดา วันทาพรม
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
กิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ ความสาคัญกับ
อานาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสาคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิด
ความเสื่อมโทรม ทาให้ทางคณะผู้จัดทามีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิต
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาและสานสัมพันธ์กับชุมชน โดยยึด
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (อัตลักษณ์ 4 ) ตามวิถีคริสต์เป็นกิจกรรมที่นาความสุขให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนและชุมชน
ที่อยู่ห่างไกลที่ทางโรงเรียนนาความสุขทางด้านจิตใจและทางกายไปมอบให้ได้โดยผ่า นทางกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรม
ทานน้าใจสู่ชุมชน กิจกรรมเติมรักเติมสุขเป็นการเติมความสุขให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
1.กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จริยธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมของ
1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ /
พระพุทธศาสนา
เป้าหมายของโครงการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
แผนการทางาน
กับผู้อื่น
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและรู้จัก
แสวงหาความรู้
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักนาความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
พัฒนาศักยภาพของตนเอง

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
พ.ค. 62

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ –6 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
หลักธรรมของโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ ตามอัตลักษณ์ 4
๓.นักเรียนนาความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)
(D : DO)
2.1 คณะครูประชุมวางแผนเพื่อกาหนด
รายละเอียดของกิจกรรม
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
2.3 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.4 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดาเนินกิจกรรม
2.5 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.6 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62
พ.ค. 62

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 นักเรี ย นมีส่ว นร่ ว มใน
กิจกรรม
เครื่องมือการติดตาม
- แบบสังเกต
- แบบติดตามประเมินผล

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
พ.ค. 62– ก.พ. 63
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมอัต
ลักษณ์ ๔
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กิจการนักเรียน เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

๖๔

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

2.กิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
แบ่งปัน
1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ /
2.เพื่อให้นักเรียนทางานและอยู่กับผู้อื่นได้
เป้าหมายของโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
อย่างมีความสุข
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน แผนการทางาน
ผู้ปกครองและชุมชน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ –6 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน
2.นักเรียนทางานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
3.มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ80นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ดาเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมธารน้าใจสู่
ชุมชน
2.4 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.5 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดาเนินกิจกรรม
2.6 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.7 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมธาร
น้าใจสู่ชุมชน
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอ
หัวหน้าฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ต.ค. 62

พ.ย. 62
ธ.ค.-ม.ค. 63

ก.พ. 63

๖๕

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ดาเนินงานของกิจการนักเรียน เพื่อสรุป
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
3.กิจกรรมเติมรักเติมสุข
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
แบ่งปัน
1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ /
2.เพื่อให้นักเรียนทางานและอยู่กับผู้อื่นได้
เป้าหมายของโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
อย่างมีความสุข
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน แผนการทางาน
ผู้ปกครองและชุมชน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ –6 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน
2.นักเรียนทางานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
3.มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ80นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ดาเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมเติมรักเติม
สุขชุมชน
2.4 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.5 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดาเนินกิจกรรม
2.6 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.7 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเติมรัก
เติมสุขชุมชน
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ต.ค. 62

พ.ย. 62
ธ.ค.-ม.ค. 63

ก.พ. 63

๖๖

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอ
หัวหน้าฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจการนักเรียน เพื่อสรุป
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
4.กิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
๑.เพื่อให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
และพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นอย่ า ง นักเรียน เพื่อเตรียมดาเนินการ
ต่อเนื่อง
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒.เพื่อ ให้ ครู โรงเรี ย น และผู้ ป กครอง ดาเนินงานตามโครงการ
สามารถช่วยพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรม 1.3 เตรียมดาเนินการมอบหมายให้ครู
ของนักเรียนให้ดีขึ้น
ประจาชั้นดูแลนักเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ร้อยละ ๘๐ผู้ปกครองทราบ
ความก้าวหน้า และพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.ร้อยละ ๘๐นักเรียนมีความ
ประพฤติดี และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้าและ
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 นักเรี ย นมีส่ว นร่ ว มใน
กิจกรรม

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)
(D : DO)
2.1 ครูประจาชั้นดาเนินการจัดบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน
2.2 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและผล
การดาเนินกิจกรรม
2.3 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62

พ.ค. 62

๖๗

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม
- แบบติดตามประเมินผล
- แบบสังเกต

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62– ก.พ. 63

5.กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แยกแยะ
เกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละ
ด้านเป็นรายบุคคล
2.เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น
รายบุ ค คล และหาทางช่ ว ยเหลื อ
ผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่
ดีขึ้น
3.เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอนสื่อ
หรือนวัตกรรมสาหรับดาเนินการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้ เรี ย นมาก
ยิ่งขึ้น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียน เพื่อเตรียมดาเนินการ
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.3 เตรียมดาเนินการมอบหมายให้ครู
ประจาชั้นจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ค. 62

๖๘

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)
- คณะผู้บริหาร คณะครู และ
(D : DO)
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙0 2.1 ครูประจาชั้นดาเนินการกิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ผ้เู รียนรายบุคคล
- ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนรายบุคคล ให้เหมาะสมกับ 2.2 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและผล
วัยและธรรมชาติความต้องการในการ การดาเนินกิจกรรม
2.3 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
เรียนของผู้เรียน
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ร้อยละ 80 นักเรี ย นมีส่ว นร่ ว มใน ดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรม
เครื่องมือการติดตาม
1.การสังเกต
๒.การสัมภาษณ์
๓.การสอบถาม

3. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
3.1 รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา นาเสนอหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานของกิจการนักเรียน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62

พ.ค. 62– ก.พ. 63

๖๙
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน (โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์)
หน่วยงาน กิจการนักเรียน งานฝ่ายกิจการนักเรียน
ข้อกาหนด
ราคาต่อหน่วย จานวน
จานวนเงิน
หมา
ลา
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
ยเหตุ
ดับ
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท
ส.ต
ที่
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กิจกรรมอัตลักษณ์ 4
-ค่ารางวัล
2,500
-ค่าเกียรติบัตร
500
3,000
2 กิ จ กรรมธารน้ าใจสู่
ชุมชน
-ค่าน้ามันรถ
1,000
-ค่ า อุ ป กรณ์ อุ ป โภค
15,000
บริโภคในชีวิตประจาวัน
14,000
30,000
3

กิจกรรมเติมรักเติมสุข
-ค่ารถ
-ดาเนินกิจกรรม
-ค่ า ข อ ง อุ ป โ ภ ค ที่
จาเป็นในการใช้ชีวิต
-ค่ า อ า ห า ร เ ลี้ ย ง
กลางวัน
-ค่ า อาหารกลางวั น
คณะผู้ไปร่วมกิจกรรม

รวมประมาณค่าใช้จ่าย

500
1,000
10,000

-

5,500

20,000

3,000

(ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 53,500 บาท

53,500

 งบจัดหา..........................................บาท

สถานที่
1. โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. นอกสถานที่
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครูและบุคลากรโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

-

-
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักได้อย่างเหมาะสม
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมีจิตสาธารณะ
3. นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางลินดา วันทาพรม)
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่ อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๗๑
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๗๒

ชือ่ โครงการ
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กิจการนักเรียน
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งครบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็ นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมใน
การดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่ว น
ประสานความสัมพันธ์กัน มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของโรงเรียน และอบรม
คุณธรรม จริ ย ธรรมแก่นั กเรี ย น และมีก ารจัดประชุมผู้ ปกครอง เพื่อร่ ว มมือกันในการพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบั ติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุ ข
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัจจุบัน
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1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น
ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ
และระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติร่วมกัน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการประสาน
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้ ป กครองได้ รั บ ทราบนโยบาย
แนวทางปฏิ บั ติ กฎและระเบี ย บต่ า ง ๆ
ของทางโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง
2. ผู้ปกครองทุกคนมีความรู้สึกที่ดี
ต่อโรงเรี ยนในการสร้ างความสั มพันธ์ซึ่ง
กันและกัน

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวาง
แผนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 6๒
พ.ค. 6๒
พ.ค. 6๒

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
1. โรงเรียนมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
พร้อมแบบตอบรับในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและ
กิจกรรมให้คณะครูทุกท่านรับทราบ
พ.ค. 6๒
๓. จัดเตรียมสถานที่ ให้มีความพร้อม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และ อานวยความสะดวกก่อนวันประชุม
1 . ผู้ ป ก ค ร อ ง ไ ด้ รั บ ท ร า บ
ผู้ปกครอง
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบ
๔. จัดเตรียมอาหารว่างให้เพียงพอต่อ
ต่ า ง ๆ ของทางโรงเรี ย นได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
ผู้ปกครองและนักเรียน
และมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ โรงเรี ย นในการ
สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้ ป กครอง ได้ รั บ ทราบนโยบาย
แนวทางปฏิ บั ติ กฎและระเบี ย บต่ า ง ๆ
ของทางโรงเรี ย นได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ โรงเรี ย นในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
2.
สถานศึ ก ษามี ก ารประสาน
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมจากการนา
(C : CHECK)
เสนอข่าว
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลต่อหัวหน้า
-ตรวจบันทึกการเสนอข่าว
ฝ่ายกิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนา พ.ค. 6๒ – ก.พ. 6๓

๗๓
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ข้อชี้แนะไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
สรุปผลการดาเนินกิจกรรมรายงานครู
เจ้าของโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ก.พ. 6๓

2.กิจกรรมทัศนศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ตรง
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษานอกสถานที่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 นักเรียนเกิดความสนใจที่
จะแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง
เรี ย นรู้ แ ละเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก การน า
ความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหา
ความรู้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก การน าความรู้ จ าก
แหล่ ง เรี ย นรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนได้รับความเข้าใจต่อการ
จัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
เป้าหมายของโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการทางาน

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
1.
ประชุ ม ผู้ ป กครองเพื่ อ ชี้ แ จ้ ง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง
๒. จัดหารถ สถานที่พัก และอาหาร
ให้กับนักเรียนและคณะครูที่ติดตาม
๓. จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกต่อการ
เดินทางและการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
๔. ส่งนักเรียนถึงมือผู้ปกครองทุกคน
อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ม.ค. 6๓

ม.ค. 6๓
ม.ค. 6๓
ม.ค. 6๓
ก.พ. ๖๓
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และ
สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่ง
เรียนรู้

เครื่องมือการติดตาม
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลต่อหัวหน้า
ฝ่ายกิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนาข้อ
ชี้แนะไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
นาข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไข
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
การดาเนินกิจกรรมในปีต่อไป

ก.พ. 6๓

ก.พ. 6๓

๓.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
2. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไข
เป้าหมายของโครงการ
ปัญหาของนักเรียน
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
แผนการทางาน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรี ยน จานวนประมาณ
602 คน ได้ ร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นในการ
ส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 100 %
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความตระหนัก
ในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเกี่ยวกับ
การแก้ ไ ขปั ญ หานั ก เรี ย นในปกครองใน
ด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ขั้นดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) (D :
DO)
๑. รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคคล
๒. จัดแบ่งสายการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน
๓. นาปัญหาที่พบเจอของนักเรียนแต่ละ
คนมารวบรวมและสรุปผล

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ค. 6๒

พ.ค. 6๒
พ.ค. 6๒
พ.ค. 6๒
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาได้รับ
การเอาใจใส่จากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
2. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลต่อหัวหน้า พ.ค. 6๒ – ก.พ. 6๓
ฝ่ายกิจการและผู้บริหารสถานศึกษาและนา
ข้อชี้แนะไปปรับปรุงพัฒนาในลาดับต่อไป
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
นาข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไข
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน พ.ค. 6๒ – ก.พ. 6๓
การดาเนินกิจกรรมในปีต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
หน่วยงาน กิจการนักเรียน งานฝ่ายกิจการนักเรียน
ข้อกาหนด
ราคาต่อหน่วย จานวน
จานวนเงิน
หมาย
ลา
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
เหตุ
ดับ
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท
ส.ต
ที่
เฉพาะ/คุณภาพ
1 ค่าเอกสาร
- 5๐ 1,๐00
๕๐๐
2 ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง
๑๐๐ 70 10,๐๐๐
3 ค่าน้ามันรถเยี่ยมบ้าน น้ามันรถ
10,000
นักเรียน
4 ค่ า ร ถ ไ ป ทั ศ น ศึ ก ษ า รถบัส 2 ชั้น
๓๕,000 ๔๔,๕00
นักเรียน
5 ค่าที่พักไปทัศนศึกษาครู
๒0,000 ๒0,000
๖ ค่าอาหารนักเรียน
๒๐,๐๐๐
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
๑๐๕,๐๐๐
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน ๑๐๕,๐๐๐ บาท  งบจัดหา..........................................บาท
สถานที่
1. โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. บ้านของนักเรียน
3. นอกสถานที่
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครูและบุคลากรโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๓. ผู้ปกครอง ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
๔. สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 4 การกาหนดแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
ลาดับ
๑

แผนงานหน่วยงาน
โครงการวันสาคัญทางศาสนา
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา/
วันอาสาฬหบูชา
-กิจกรรมวันมนัสการพระมงคลมิ่ง
เมือง (พระใหญ่)
-กิจกรรมวันคริสต์มาส
-กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เปิดปีการศึกษา
-กิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึน้
สวรรค์

2

3

4

โครงการวันสาคัญทางราชการ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมวันสงกรานต์
โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ
-กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
-กิจกรรมสภานักเรียน
-กิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ ๙
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมธนาคารความดี
-กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม
-กินข้าวหมดจานตักอาหารแต่
พอเพียง
-กิจกรรมเด็กดีศรีอาเวฯ

งบประมาณ
(บาท)

งบจัดหา

ระยะเวลา

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000
10,000
150,000
3,000
8,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
10,000
3,000
500
20,000
1,000
1,000
50,000
20,000
500
2,000

หมายเหตุ
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ลาดับ
5

6

แผนงานหน่วยงาน
โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน
(โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
อัตลักษณ์ ๔)
-กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
-กิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
-กิจกรรมเติมรักเติมสุข
-กิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครอง
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

งบจัดหา

ระยะเวลา

-

-

-

-

-

-

3,000
30,000
20,000
500
-

15,000
80,000
10,000
475,500

หมายเหตุ

๗๙
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