
 

 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
ที่ พก 51/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 
*************************************** 

 กฎกระทรวงว่าด้วย “การกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25๖๑” ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี   
2๓ กุมภาพันธ์ 25๖๑ กำหนดไว้ในข้อ ๓  กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการบริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในแผนงานโครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีใช้ในการบริหารและจัดการคุณภาพโดยมีการแสดงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีแนวทาง
ปฏิบัติ  มีแผนงานโครงการเพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดบริบทสถานศึกษาเป็น
ฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาในการการกำกับ ติดตามดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖2 ดังนี้ 

 
คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
 
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖2 

1. บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย        ประธานกรรมการ   
    ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต                            
2. ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์                      รองประธานกรรมการ 
    ผู้อำนวยการ 
3. ซิสเตอร์ ศรีสมพร งามวงศ์               กรรมการ 
    รองผู้อำนวยการ 
4. นางเสงี่ยม  แสงภารา                       กรรมการ 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
5. นางพานิช  แสนกล้า                    กรรมการ 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา 
6. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน                    กรรมการ 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา 
7. นายอุทัยทิศ    ทิพศรีราช                      กรรมการ 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
8. นางศิริธร   คำแสงดี             กรรมการ 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 



 

 

9. นางวริศรียา   ธนชัยบุญเกียรติ                    กรรมการ 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๑๐. นายทวีลาพ   ชมพูจันทร์                 กรรมการ 
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
๑๑. ดร.สุวัฒนพงษ์  ร่มศรี                                                  กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นางมาลี   งามสนิท                        กรรมการ 
      ตัวแทนชุมชนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๑๓. นายอดิศักดิ์   เทพบุตร์             กรรมการ 
      ตัวแทนผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๑๔. นางลดาวัลย์   จันทะคัต                                       กรรมการและเลขานุการ 
      หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

 
ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังหารือกับคณะท่ีปรึกษา ร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการให้

สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ อย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ.2562 
 

 
                                   ลงช่ือ 

(บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์   สาสาย) 
ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 



 

 

(อ้างอิงจาก : แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
ส่วนท่ี ๓ แผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม 

 
เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ดำเนินไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้อนมุัติแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2  
ตามโครงสร้างงาน ๕ ฝ่าย ดังนี้ 
 

สรุปงบประมาณ ๕ ฝ่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ลำดับ ฝ่าย จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑1,709,305.- 

   - ระดับประถมศึกษา 5,364,360.- 
   - ระดับมัธยมศึกษา 6,344,945.- 

๒. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๓,๙๓๐,๐๐๐.- 
๓. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 28,030,000.- 
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 5,095,๐๐๐.- 
๕. ฝ่ายจิตตาภิบาล ๓0๐,๐๐๐.- 

 รวม 60,773,610.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
๑. โครงการ กิจกรรม งบประมาณ จำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

๑.๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๑.๑.๑ สรุปแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ระดับประถมศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๒๕,๐๐๐.- นางนิตยา  คำใสสุข 
2. กิจกรรมการแข่งขัน Science Supper Contest 5,๐๐๐.- 
3. กิจกรรมสถานีวิทยาศาสตร์ (Science Station) 10,๐๐๐.- 
4. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๒๕,๐๐๐.- 
รวม 4 กิจกรรม 65,๐๐๐.- 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
๑. Memory Zone ๑,๕๐๐.- นางปวีณ์นุช  

สุทธิโสกเชือก ๒. English All Day ๑,๕๐๐.- 
๓. Christmas day       ๒๒,๐๐๐.- 
๔. English Camp ๑2 ๗๗๐,๐๐๐.- 
๕. Brain twister the winner of dictation ๗,๐๐๐.- 
๖. Materials ๓๐,๐๐๐.- 
๗. I can read ๑๐,๐๐๐.- 
๘. E-Variety Shows ๕,๐๐๐.- 
๙. Chinese Day ๕,๐๐๐.- 
๑๐. IEP Show ๓,๐๐๐.- 
รวม ๑๐ กิจกรรม     855,๐0๐.- 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. กิจกรรมเสริมทักษะทัศนศิลป์ ๕,๐๐๐.- นางสาวสุวิมล  วิมาร 
๒. กิจกรรมจัดแสดงผลงานนักเรียน ๕,๐๐๐.- 
๓. กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพไทย ๕,๐๐๐.- 
๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี ๕๐,๐๐๐.- 
๕. กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย ๕,๐๐๐.- 
๖. กิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อสังคม ๕,๐๐๐.- 



 

 

๗. กิจกรรมสู่โลกกว้างทางปัญญา (มุมนักอ่าน) ๕,๐๐๐.- 
รวม ๗ กิจกรรม 80,000 



 

 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
1. กิจกรรมประกวดการไหว้แบบพระกุมาร       ๕,๐๐๐.- นางปิยนุช  วงค์อามาตย์ 
2. กิจกรรมประกวดงามอย่างไทย                                 ๕,๐๐๐.-        
3. กิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ๑๕,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมทันข่าวทันเหตุการณ์    ๕,๐๐๐.- 
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
ความเป็นไทย 

๑๐,๐๐๐.- 

รวม 5 กิจกรรม ๔0,๐๐๐.- 
 5. 5.1 โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖2 

1. วันภาษาไทย ๒๐,๐๐๐.- นางภัทรพร  กะจะวงษ ์
2. คลินิกภาษา ๕,๐๐๐.- 
3. เขียนสวยแบบพระกุมาร ๖,๐๐๐.- 
4. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย ๕,๐๐๐.- 
รวม  ๔ กิจกรรม 36,0๐๐.- 
๕.๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖2 
1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ๖,๐๐๐.- นางภัทรพร  กะจะวงษ ์
2. กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ๑๐,๐๐๐.- 
3. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์    ๕,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ๓๐,๐๐๐.- 
รวม ๔ กิจกรรม 51,๐๐๐.- 
๕.๓ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
1. กิจกรรม”หนังสือในดวงใจ” ๓,๐๐๐.- นางภัทรพร  กะจะวงษ ์
2. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ร่วมกับ 
เดอะพิซซ่า  คอมปะนี 

๕,๐๐๐.- 

3. มาขุดทองห้องอ่าน ๓,๐๐๐.- 
รวม 3 กิจกรรม 11,000.- 
5.4 โครงการสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย” ๓๑๕,๐๐๐.-   นางภัทรพร  กะจะวงษ ์
รวม 3 โครงการ  11  กิจกรรม 413,000.-  

  6. โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. 1. กิจกรรมติวเตอร์คอมพิวเตอร์ ๒,๕๐๐.- นางศรีสกุล  บุตรช่วง 

 
 

๒. 2. กิจกรรมสรรหาอัจฉริยะด้าน IT ๒,๕๐๐.- 
๓. 3. กิจกรรมติวการงานอาชีพ ๒,๕๐๐.- 



 

 

๔. 4. กิจกรรมสรรหาอัจฉริยะด้านวิชาชีพ ๒,๕๐๐.-  
 
 

๕. 5. กิจกรรมปรับปรุงห้องคหกรรม ๒๐,๐๐๐.- 
รวม ๕ กิจกรรม ๓๐,๐๐๐.- 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑. ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
๓,๐๐๐.- นางสาวจินดารัตน์   

แน่นอุดร 
 ๒. กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 5,๐๐๐.- 
 3. การเตรียมพร้อมสูตรคูณสู่การพัฒนา 

ด้านคณิตศาสตร์ 
4,๐๐๐.- 

 4. แข่งขันวัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ๑๕,๐๐๐.- 
 5. จัดหาส่ือและอุปกรณ์การศึกษาคณิตศาสตร์ ๓,๐๐๐.- 
 รวม ๕ กิจกรรม 30,0๐๐.- 

 8. โครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน     17,860.- นายชาญชัย 

คลังบุญวาสน์ ๒. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงาน องค์กรอื่น ๖๐,๐๐๐.- 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๒๐๐.- 
4. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  พระกุมารเกมส์ 
ครั้งท่ี ๓2 

140,000.- 

5. กิจกรรมออกกำลังกายลดความอ้วน ๓๐๐.- 
6. กิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มทักษะด้านกีฬา ค่าใช้จ่ายผู้เรียน 
7. กิจกรรมแข่งขันกีฬา “ฟุตซอลพระกุมารคัพ  
ครั้งท่ี 2 ”   

๑๐,๐๐๐.- 

รวม 7 กิจกรรม 228,360.- 
9. โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ  (การแข่งขันภายใน–ภายนอก) 

1. การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  ๒๐,๐๐๐.- นางปิยะวรรณ   
ทิพศรีราช 

 
2. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑๐๐,๐๐๐.- 
3. การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกของบริษัทและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

๕๐,๐๐๐.- 

4. การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ๕๐,๐๐๐.- 
รวม 4 กิจกรรม ๒20,๐๐๐.-   

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน ๕,๐๐๐.- นางพานิช  แสนกล้า 
11. โครงการ Intensive  English  Program ๑,๕๐๐,๐๐๐.- นางพานิช  แสนกล้า 



 

 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 13. โครงการ Talented  Program นางพานิช  แสนกล้า 
1. กิจกรรมสัมพันธ์พี่ – น้อง   ๘,๐๐๐.- 
2. กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก 4๐๐,๐๐๐.- 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก / ค่ายภายใน ๕๐,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมพี่อำลาน้อง ๕,๐๐๐.- 
รวม 4 กิจกรรม 4๖๓,๐๐๐.- 

 14. โครงการนิเทศภายใน ๕,๐๐๐.- นางพานิช  แสนกล้า 
15. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ นางพานิช  แสนกล้า 

1. กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก ๒๐๐,๐๐๐.- 
2. กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษา ๒๐๐,๐๐๐.- 
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับองค์กรภายนอก
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐๐,๐๐๐.- 

4. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๓๐,๐๐๐.- 
รวม 4 กิจกรรม ๕๓๐,๐๐๐.-   

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายวิชาการ นางพานิช  แสนกล้า 
1. กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมินผล ๔๐๐,๐๐๐.- 
2. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

๑๐,๐๐๐.-     

3. กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (อาหารสมอง) ๓๐,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ๕,๐๐๐.- 
5. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย - 
6. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๓๐,๐๐๐.- 
รวม 6 กิจกรรม ๔๗๕,๐๐๐.- 

 
 
 

12. 
 

โครงการเติมความรู้สู่อนาคต  (ติวเข้ม O-NET,  และ 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

95,000.- 
 

นางพานิช  แสนกล้า 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

๑.๑.๒  สรุปแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.  โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์(แข่งทักษะวิชาการ) ๕,๐๐๐.-   นางสาวจุฬาลักษณ์   

ภูอุภัย 2. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ ๑๕,๐๐๐.-   
3. กิจกรรมสรรหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ๑๐,๐๐๐.-   
4. กิจกรรมค่ายวิทย์คิดสนุก ๗๐,๐๐๐.-   
5. กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 30,000.- 
รวม 5 กิจกรรม ๑3๐,๐๐๐.-   

  ๒. โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. English Today ๒๐๐.- นางสาววิภาภรณ์   

มนตรี ๒. Chinese Today ๒๐๐.- 
๓. English Vocab. Memorizing ๒๐๐.- 
๔. English  Varieties. On Stage ๒๐๐.- 
๕. Smart Language 3๐๐.- 
๖. กิจกรรมวิชาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ แข่งขันทักษะภายใน 

3,8๐๐.- 

๗. Easy  English For Teachers 3๐๐.- 
๘. แข่งขันทักษะวิชาการ (ภายนอก) 5,๐๐๐.- 
๙. Culture  Festival ๒๐๑๗ 
Christmas Day/ Valentine’s Day/ Halloween Day 

๑5,๐๐๐.- 

รวม  9  กิจกรรม  2๕,2๐๐.- 
  ๓. โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



 

 

๑. กิจกรรมการฝึกทักษะนักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
ศิลปะ(ทัศนศิลป,์ดนตรี,นาฏศิลป์) 

๓๐,๐๐๐.- นายเอกรัฐ  พิศดู 

๒. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนนุงานกิจกรรมของ
โรงเรียน  

๑๐,๐๐๐.- 

๓. กิจกรรมแบ่งปันความสุขทางดนตรี ๑,๐๐๐.- 
๔. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายชุดการแสดง
เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมของทางโรงเรียน 

๔๐,๐๐๐.- 

๕. ซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้านักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 10,000- 
6. กิจกรรมการแสดงผลงานนาฏศิลป์  (นักเรียน ม. 3) ๑๐,๐๐๐.- 
๗. กจิกรรมซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โทรทัศน์ เครื่องเสียงใช้ใน
ห้องนาฏศิลป์  

๕๕,๐๐๐.- 

รวม 7 กิจกรรม ๑๕๖,๐๐๐.- 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๔. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ 

2๐,๐๐๐.- นายมานิตย์   
สัตนาโค 

๒. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ๑5,๐๐๐.- 
๓. กิจกรรมรู้รอบ ครอบอาเซียน 1๕,๐๐๐.- 
๔. กิจกรรมปฏิบัติธรรม นำชีวิต - 
5. กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม 10,๐๐๐.- 
รวม 5 กิจกรรม 60,000.- 

  ๕. โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. กิจกรรมรักการอ่าน ๒,๕๖๕.-   นางกริยาพัชร์       

โพธิประสิทธิ์ ๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ภายนอก ๓,๕๔๕.- 
๓. กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาไทย - 
๔. กิจกรรมเพชรภาษาไทย ๓,๕๗๐.-  
5. กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยวรรณคดีไทย ๒๕๗,๓๘๐.- 
6. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง ๒,๐๐๐.-  
รวม 6 กิจกรรม  ๒๖9,060.- 

  ๖. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. แข่งขันทักษะการงานอาชีพ ๑๒,๐๐๐.- นางชนากานต์ 

อินทะวัน ๒. แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ๕,๐๐๐.- 
รวม 2 กิจกรรม ๑๗,๐๐๐.- 

  ๗. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



 

 

๑. การสอบแข่งขันทักษะและความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

๑๕,๐๐๐.- นางสาวเตือนใจ   
ผลจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน 
คณิตศาสตร์ 

5,๐๐๐.- 

๓. แข่งขันเกม A-math, Sudoku และคณิตคิดเร็ว ๑๐,๐๐๐.- 
๔. จัดหาส่ือและอุปกรณ์การศึกษาคณิตศาสตร์ ๒๐,๐๐๐.- 
๕. กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลาการในกลุ่มสาระฯ ๑๐,๐๐๐.- 
6. ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ครั้งท่ี  ๓ 3๐,๐๐๐.- 
รวม 6 กิจกรรม 9๐,๐๐๐.- 



 

 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๘. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายสิรภัทร  หมื่นศรี 
1. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี  6๐,๐๐๐.-    
2. กิจกรรมแข่งขันกีฬากับองค์กรภายนอก 60,๐๐๐.-       
3. การแข่งขันฟุตซอล 7,0๐๐.-       
4. การแข่งขันบาสเกตบอล 3,๐๐๐.-    
รวม 4 กิจกรรม  130,000.-    

9. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นายสินสวัสด์ิ   
เทียมสกุล ๑. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑,๕๐๐.-    

๒. ห้องสมุด,มุมอ่านหนังสือซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐.-    
3. จัดหา จัดซื้อหนังสือ ๘๐,๐๐๐.-    
รวม 3 กิจกรรม ๑๘๑,๕๐๐.-    

10. โครงการพัฒนางานแนะแนว ๘,๐๐๐.- นางสุธัญญา  
กวนหลวง 

11. โครงการติวO-NET ม. ๓ และ ม.๖ ๓๐,๐๐๐.- นางสาวหยาดฝน  
อินทะเสน 

12. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์(Talented Program) 

นางสาวหยาดฝน  
อินทะเสน 

1. กิจกรรมการเข้าค่าย ทัศนศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ และ 2 
(๓,๕๐๐.-/คน/ภาคเรียน) 

567,0๐๐.- 

2. กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน และวันเสาร์  
(คนละ ๓,๐๐๐.-/ภาคเรียน) 

486,000.- 

3. กิจกรรมสอนเสริมตอนเช้าก่อนขึ้นช้ันเรียน (คนละ 
๒,๐๐๐.-/ภาคเรียน) 

๓๒๔,๐๐๐.- 

4. ค่าเรียนเสริมดนตรี/ศิลปะ (คนละ ๑,๐๐๐.-/ภาค) 162,000.- 
5. เงินสมทบโครงการ (คนละ ๑,๐๐๐.-/ภาค) 162,000.- 
6. ค่าอินเทอร์เน็ต (คนละ ๑,๐๐๐.-/ภาค) 162,000.- 
รวม 6 กิจกรรม 1,863,000.- 

13. โครงการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน นางสาวหยาดฝน  
อินทะเสน 1. กระดาษ เอกสารประกอบการทำกิจกรรม ๖๐,๐๐๐.-    

2. ค่าบำรุงสถานท่ี ค่าน้ำไฟ ค่าอุปกรณ์ประกอบการสอน 
ร้อยละ ๒๕ 

๑๔๓,๗๕๐.-    



 

 

 
 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 14. โครงการสอนเสริมศักยภาพหลังเลิกเรียน 
กระดาษ/เอกสารประกอบการทำกิจกรรม ๖๗,๐๐๐.-    นางสาวหยาดฝน  

อินทะเสน ค่าบำรุงสถานท่ี/ค่าน้ำไฟ/ค่าอุปกรณ์ประกอบการสอน 375,000.- 
ค่าตอบแทนครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ 1,058,000.- 
รวม ๓ กิจกรรม  ๑,500,๐๐๐.- 

 15. โครงการเรียนฟรีเรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
๑. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  (ภาคเรียนที่ ๑) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (๑80 คน) 79,200.- นางสาวกรรณิการ์  

พันสุไพร 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (๑๗3 คน) 76,120.- นายมานิตย์  สัตนาโค 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (๑5๖ คน) 68,640.- นางยุพิน  ศิริบูรณ์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (100 คน) 47,500.- นางรุ่งรัตน์   

นันตะเวช 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (70 คน) 33,250.- นายอเนก  คำตา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (81 คน) ๓๘,๔๗๕.- นางสาวเตือนใจ   

ผลจันทร์ 
๒. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (ภาคเรียนที่ ๒) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (๕09 คน) ๒23,9๖๐.- หัวหน้าสายช้ัน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (๒51 คน) ๑1๙,๒๒๕.- 
รวม 2 กิจกรรม ๓๔๓,๑๘๕.-  

16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

50,000.- นางลดาวัลย์   
จันทะคัต 

๑๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒๐,๐๐๐.- นางสาวหยาดฝน 
อินทะเสน 

๑๘. โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ    
(การแข่งขันภายใน – ภายนอก) 

๒๐,๐๐๐.- - นางสาวหยาดฝน    
  อินทะเสน 
- นางสาวจุฬาลักษณ์          
  ภูอุภัย 

 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  ๑๐๐,๐๐๐.- นางสาวหยาดฝน  
อินทะเสน 

3. ค่าตอบแทนครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ ๓๗๑,๒๕๐.-   
รวม 3 กิจกรรม ๕๗๕,๐๐๐.- 



 

 

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๕๐,๐๐๐.- - นางสาวหยาดฝน    
  อินทะเสน 
- นางสาวจุฬาลักษณ์    
  ภูอุภัย 

 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกของบริษัทและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

๕๐,๐๐๐.- นางสาวหยาดฝน  
อินทะเสน 

19. โครงการวันวิชาการ 50,000.- นางสาวหยาดฝน  
อินทะเสน 

20. โครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๖๒                     ๔๕๐,๐๐๐.-    
21. โครงการพี่พบน้อง 2,000.- นางวานิสสา  

พูลสวัสด์ิ 
 รวม 21 โครงการ  8๖ กิจกรรม  ๕,3๘๕,๐๕5.-  

 
 

สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ระดับประถมศึกษา 4,680,105.- 
๒. ระดับมัธยมศึกษา ๕,๒๙2,175.- 
 รวม ๓๓ โครงการ  ๑66 กิจกรรม 9,9๗2,280.- 

 
 
 

        ๑.๒ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

สรุปแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

โครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๕๐๐,๐๐๐.- นางวริศรียา   

ธนชัยบุญเกียรติ 2. งานบริการยานพาหนะ ๒๕๐,๐๐๐.- 
3. งานทะเบียนสถิติและบัตรนักเรียน ๘๐,๐๐๐.- 



 

 

4. งานธุรการสำนักงานและรับรอง ๑๐๐,๐๐๐.- 
รวม 4 กิจกรม ๙๓๐,๐๐๐.- 

๒. โครงการทุนการศึกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
 รวม  ๒  โครงการ ๓,๙๓๐,๐๐๐.-  

 
 
 

๑.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

     สรุปแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
๑. กิจกรรมเสียงตามสาย ๓,๐๐๐.- นางภัทรพร    

กะจะวงษ ์๒. กิจกรรมวันเด็ก ๔๐,๐๐๐.- 
3. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีศรีพระกุมาร 2๐,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๕,๐๐๐.- 
5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ๑,๐๐๐.- 
6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 20๐,๐๐๐.- 
7. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ๔๐,๐๐๐.- 
8. กิจกรรมวันพ่อ ๑๐,๐๐๐.- 
9. กิจกรรมวันแม ่ ๑๐,๐๐๐.- 
๑0. กิจกรรมธนาคารความดี ๑,๐๐๐.- 
๑1. กิจกรรมไหว้คร ู ๒๐,๐๐๐.- 
รวม 11 กิจกรรม 350,๐๐๐.- 

๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 100,๐๐๐.- นางเข็มเพชร  

ผ่านจังหาร 2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 50,๐๐๐.- 
3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 200,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 20๐,๐๐๐.- 
รวม 4 กิจกรรม 550,๐๐๐.- 

3. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
1. กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา 10๐,๐๐๐.- นายอุทัยทิศ  

ทิพศรีราช 2. กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นไทย 10๐,๐๐๐.- 



 

 

3. กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 10๐,๐๐๐.- 
4. กิจกรรมภายนอกจากหน่วยงานอื่น 10๐,๐๐๐.- 
รวม ๔ กิจกรรม 40๐,๐๐๐.- 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
1. คัดเลือกกรรมการเครือข่าย ๕๐,๐๐๐.- นายอุทัยทิศ  

ทิพศรีราช 2. ประชุมกรรมการเครือข่าย ๕๐,๐๐๐.- 
รวม ๒ กิจกรรม 10๐,๐๐๐.- 

 
 
 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๕. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- นายปริญญา   

เกษมสุข 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ๕๐๐,๐๐๐.- 
3. ระบบซ่อมบำรุง อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๕๐๐,๐๐๐.- 
รวม  3 กิจกรรม 3,0๐๐,๐๐๐.- 

  ๖. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล 
๑. ระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๔,๐๐๐,๐๐๐.- นายชาญชัย  

คลังบุญวาสน์ ๒. ระบบน้ำด่ืม น้ำใช้ ถังน้ำด่ืม ค่าน้ำประปา  
อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

รวม  ๒ กิจกรรม 5,0๐๐,๐๐๐.- 
๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ 

๑. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์พยาบาล 10๐,๐๐๐.- นางอังคณา  
พลับเพลิง ๒. งานปฐมพยาบาล 10๐,๐๐๐.- 

๓. ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน 30๐,๐๐๐.- 
๔. ปรับปรุงร่องระบายน้ำในโรงเรียน 10๐,๐๐๐.- 
๕. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ๓๐,๐๐๐.- 
6. กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข 2,๐๐๐,๐๐๐.- 
รวม 6 กิจกรรม ๘3๐,๐๐๐.- 

8. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
1. แผนฝึกอบรมการหนีไฟในสถานศึกษา 20๐,๐๐๐.- นายชาญชัย   

คลังบุญวาสน์ 2. แผนการฝึกอบรมความปลอดภัยในโรงเรียน 20๐,๐๐๐.- 



 

 

3. ถังดับเพลิงและสารเคมีเติมถังดับเพลิง 5๐,๐๐๐.- 
4. อุปกรณ์จราจร ป้าย เครื่องหมายจราจร 5๐,๐๐๐.- 
5. ส่งเสริมวินัยจราจร สอนลูกทำความดี ๑0๐,๐๐๐.- 
รวม 5 กิจกรรม 60๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๙. โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่
๑. วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  (โต๊ะ เก้าอี้ ครู นักเรียน
หมึก คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์)  

๑,๐๐๐,๐๐๐.- นายชาญชัย    
คลังบุญวาสน์ 

๒. โรงเรียนสวยงามสะอาดร่มรื่น  (อุปกรณ์ทำความ
สะอาด อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน ห้องประกอบการ) 

40๐,๐๐๐.- 

๓. รักษ์ส่ิงแวดล้อม  (ถุงดำ, ค่าเก็บขยะของ  
อบต.รอบเมือง ) 

๓๕๐,๐๐๐.- 

๔. ห้องน้ำ-ห้องสุขาน่าใช้ (น้ำยาทำความสะอาด
ห้องน้ำ อุปกรณ์ในห้องน้ำ) 

20๐,๐๐๐.- 

5. ระบบซ่อมบำรุง อาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องประกอบการ อาคารสถานท่ี เครื่องเสียง 
เครื่องปรับอากาศ 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 

6. พัฒนาภูมิทัศน์ ภายใน ภายนอกโรงเรียน 20๐,๐๐๐.- 
๗. งานก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
๘. บอร์ดประชาสัมพันธ์     ๕๐,๐๐๐.- 
รวม 8 กิจกรรม ๑7,20๐,๐๐๐.- 

 รวม ๙ โครงการ  ๔7 กิจกรรม 27,551,000.-  
 
 

๑.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 



 

 

      สรุปแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
1. วางแผนและจัดสรรอัตรากำลัง  5,000.- นางศิริธร  คำแสงดี 
2. ปฐมนิเทศครูใหม่ 5,000.- 
3. ส่งเสริมระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 10.000.- 
4. ครูเวรประจำวัน 5,000.- 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่าน 10,000.- 
6. สุขสันต์หรรษาพัฒนาบุคลากรด้วย  
“Teamwork” 

10,000.- 

7. อบรมพัฒนา ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 500,000.- 
8. สรรหาครูดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติ 100,000.- 
9. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
บุคลากร 

5,000.- 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี                                5,000.- นางศิริธร  คำแสงดี 
รวม  10 กิจกรรม                                               655,000.- 

  ๒. โครงการสวัสดิการและขวัญกำลังใจบุคลากร 
1 สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม 50,000.- นางศิริธร  คำแสงดี 
2. สวัสดิการการศึกษาบุตรครู (ทุนบุตรครู) 300,000.- 
3. สวัสดิการในการรักษาพยาบาล/เย่ียมป่วย 100,000.- 
4. สวัสดิการอาหารกลางวัน 1,000,000.- 
5. แสดงความยินดีเมื่อครูเข้าพิธีสมรส 100,000.- 
6. แสดงความยินดีเมื่อครูอุปสมบท 20,000.- 
7. แสดงความยินดีเมื่อครูมีบุตรเกิดใหม่ 50,000.- 
8. ประกันอุบัติเหตุ   50,000.- 
9. ตรวจสุขภาพประจำปี 100,000.- 
10. จัดเล้ียงและสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ  200,๐๐๐.- 
11. ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติครูท่ีถึงแก่กรรม   100,000.- 
12. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง นักเรียนท่ีถึง
แก่กรรม 

50,000.- 



 

 

13. ให้ความช่วยเหลือแก่ครูท่ีถึงแก่กรรม 100,000.- 
14. เย่ียมบ้านบุคลากร 20,000.- 
15. พักผ่อนประจำปี 1,000,000.- 
16. บำเหน็จและเกษียณอายุ 1,000,000.- 
รวม 16 กิจกรรม 4,240,000.- 

3. โครงการพัฒนาจิตเพื่อความรักและความผูกพันต่อนักเรียนและโรงเรียน 
1. แสวงบุญ 100,000.- นางศิริธร  คำแสงดี 
2. ปฏิบัติธรรมท่ีวัด 100,000.- 
รวม 2 กิจกรรม 200,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๕. ฝ่ายจิตตาภิบาล 

สรุปแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายจิตตาภิบาล ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. โครงการอภิบาลและประกาศข่าวดี 
๑. กิจกรรมการสอนคำสอนนักเรียน ๑๐,๐๐๐.- ซิสเตอร์ศรีสมพร   

งามวงศ์ 
 

๒. กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ ๒๐,๐๐๐.- 

๓. กิจกรรมส่งมอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาส

และปีใหม่ 

๔๐,๐๐๐.- 

๔. กิจกรรมยุวธรรมทูต ๑๐,๐๐๐.- 

๕. กิจกรรมวาย ซี เอส (Y.C.S.) ๑๐,๐๐๐.- 

๖. กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ ๑๐,๐๐๐.- 

รวม 6 กิจกรรม ๑0๐,๐๐๐.- 
  ๒. โครงการเมตตาธรรม 



 

 

๑. กิจกรรมพระกุมารแบ่งปันน้ำใจ   ๑๐๐,๐๐๐.- นางศิริธร  คำแสงดี 

๒. กิจกรรมรณรงค์มหาพรตในโรงเรียน     ๕๐,๐๐๐.- 

รวม  2 กิจกรรม ๑๕๐,๐๐๐.- 
๓. โครงการศาสนสัมพันธ ์

๑. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์คาทอลิกกับคาทอลิก ๑๐,๐๐๐.- นายทวีลาพ 

ชมพูจันทร์ 

 

๒. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์คาทอลิกกับโปรแตสแตน ๑๐,๐๐๐.- 

๓. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์คาทอลิกกับพุทธ ๑๐,๐๐๐.- 

๔. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์คาทอลกกับอิสลาม ๑๐,๐๐๐.- 

รวม ๔ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐.- 
รวม ๓ โครงการ ๑2 กิจกรรม  ๓0๐,๐๐๐.-  

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๒๒๖ 
 

ส่วนท่ี ๔ การกำกับติดตามและประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

           แผนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามขอบข่ายโครงสร้าง 
การบริหารงาน ๕ ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๑ 
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ  

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
ผ่าน Brain food 
- กิจกรรมคัดกรองความสามารถด้าน
การอ่านเป็นรายช้ัน 
- โครงการพัฒนา ๘ กลุ่มสาระฯ  
- กิจกรรมตามจุดเน้นด้านการอ่าน 
- คลินิกภาษา กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน ทดสอบการอ่าน ป.๑  (RT) 

กลยุทธ์ที่ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๑ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถใน    
การอ่าน การเขียน        
การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ   

- เช็คลิส แบบเช็คลิส 
- สังเกต แบบสังเกต 
- สอบถาม แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ร่วมกับครูในกลุ่มสาระฯ 
และผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๒ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

- กิจกรรมการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการคิดตามระดับช้ัน 
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
- โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๒ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

- เช็คลิส /แบบเช็คลิส 
- สังเกต/ แบบสังเกต 
- สอบถาม/แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับ
ธรรมชาติ
ของวิชา 

ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ 



 

แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๒๒๗ 
 

 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๓ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

- การจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานและช้ินงานท่ีสืบค้น
ผ่านส่ือ ICT 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงาน/แบบสะเต็ม
ศึกษา 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๓ 
ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- เช็คลิส /แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
- สอบถาม/ แบบสอบถาม 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ และ      
ครูสอนคอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- การจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานและช้ินงานท่ีสืบค้น
ผ่านส่ือ ICT 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๓ 
ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
- สอบถาม/แบบสอบถาม 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ และ      
ครูสอนคอมพิวเตอร์ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๒๒๘ 
 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๕ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนา ๘ กลุ่มสาระฯ 
- แผนงานโครงการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
- กิจกรรมติว NT, O-NET 
- กิจกรรม Pre NT, Pre O-NET 
- กิจกรรมสอบ NT, O-NET 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๕ 
ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- เช็คลิส /แบบเช็คลิส 
- สังเกต/ แบบสังเกต 
- สอบถาม/
แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

- ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ  
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
- งานทะเบียนและวัดผล 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๖ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

- การตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์การ
จบหลักสูตรท้ัง ๔ เกณฑ์ 
- โครงการพัฒนางานแนะแนว 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๖ 
ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/ แบบสังเกต 
- สอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

- ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ  
- งานแนะแนว 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๗ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  

- กิจกรรมการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
- กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๗ 
ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

- เช็คลิส /แบบเช็คลิส 
- สังเกต/ แบบสังเกต 
- สอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
(การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ข้อ) 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ  
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๒๒๙ 
 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๘ 
ผู้เรียนมคีวามภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- กิจกรรมการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
- กิจกรรมอนุรักษ์ไทย 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และ
ประเพณีประจำจังหวัด  
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ            

กลยุทธ์ที่ ๑  
ตัวชี้วัดที่ ๘ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

- เช็คลิส /แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
- สอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

ครูผู้สอน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนร็
สังคมฯ 
- กลุ่มสาระฯศิลปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนร็
การงานฯ  

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๙ 
ผู้เรียนมกีารยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

- กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๙ 
ร้อยละของผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

- เช็คลิส /แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
- สอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ  

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๑๐ 
ผู้เรียนมสุีขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เป้าหมาย ๑๐ 
ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
- สอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ครูอนามัยโรงเรียน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาพลศึกษา 

 
 



 

แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๒๓๐ 
 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๑ 
สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๑ 
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ประกาศมาตรฐานและค่า
เป้าหมาย 

ตลอดปี 
การศึกษา 

งานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๒ 
สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- รูปแบบการบริหารองค์กร  
PK Model 
- SARของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๒ 
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

ตลอดปี 
การศึกษา 

งานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๓ 
สถานศึกษาดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี/
สรุปโครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๓ 
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
- สอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และ 
ครูผู้สอนประจำรายวิชา  
๘ กลุ่มสาระฯ  

 
 



 

แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  หน้า ๒๓๑ 
 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๑ 
ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงการพัฒนางานวิชาการ 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการสอน 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เป้าหมาย ๑ 
ร้อยละของครูท่ีจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- จัดกิจกรรมวิชาการ 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
- จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
เครื่องมือแบบประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม       
แบบสังเกต 
 

ตลอดปี - นางพานิช  แสนกล้า 
- นางสาวหยาดฝน  
  อินทะเสน 
- ครูหัวหน้าสายช้ัน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๒ 
ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

- ทะเบียนการผลิตส่ือ 
- ทะเบียนการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๒ 
ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

- นางพานิช  แสนกล้า 
- นางสาวหยาดฝน  
  อินทะเสน 
- ครูหัวหน้าสายช้ัน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๔ 
ครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

งานจัดการเรียนการสอนและงานวัด
ประเมินผล 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๔ 
ร้อยละของครูตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่  ๓  
เป้าหมาย ๕  
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุม
ประจำเดือน 
- กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย 

กลยุทธ์ที่  ๓  
เป้าหมาย ๕   
ร้อยละของครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมวิชาการ 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
- จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
เครื่องมือแบบประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรม       
แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

- นางพานิช   แสนกล้า 
- นางสาวหยาดฝน  
  อินทะเสน 
- ครูหัวหน้าสายช้ัน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- หัวหน้างานบุคคล 
- ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
๒. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๖ 
สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการ
เรียนรู ้

- งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยีของโรงเรียน 
- งานบริการ 
- งานสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๖ 
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาท่ีจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และ การจัดการเรียนรู้ 

- จัดระบบสารสนเทศ
และการบริการให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบันเรียกใช้ข้อมูล
ง่าย 
- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ครูท่ีสำนักบริหารร่วมกับ
ครูฝ่าย IT ร่วมกับฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 
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๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๕ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

- โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
- การจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๕ 
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาท่ี
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

คณะกรรมการงานอาคาร
สถานท่ีทุกระดับ 

 
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายจิตตาภิบาล 

เป้าหมาย โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๔ 
สถานศึกษาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมเครือข่ายทาง
การศึกษา 
- โครงการฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ ๒  
เป้าหมาย ๔ 
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาท่ี
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายบุคคล 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๓ 
ครูมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

- งานนิเทศสังเกตการสอน 
- งานนิเทศช้ันเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เป้าหมาย ๓ 
ร้อยละของครูท่ีมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

- เช็คลิส/แบบเช็คลิส 
- สังเกต/แบบสังเกต 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายบุคคลร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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