ตอนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานใหม่ มีชื่อว่า TT : 4 D ซึ่งเน้นการบริหารแบบกระจายอานาจ (D) การเสริมพลังบุคลากร (D) การ
ปฏิบัติ (D) และการกากับติดตามดูแล (D) ดังภาพประกอบ

ภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองบางโพธิ์

ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั
กษาขั้น้นพืพื้น้นฐาน
ฐาน
คณะกรรมการสถานศึ
ผู้ช่วยผู้อานวยการรักษาการ
นายไพศาล ศรีเพชร

งานบริหารวิชาการ
นางฐานิษตา สีหนาท
นางสมจิตร บุญใจใหญ่
นางสาวประภาศรี ปานฮวบ
นางสาวบังอร ฉ่าสันเทียะ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

งานบริหารทั่วไป

นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ
นางสาวขนิษฐา วรพันธ์
นางสาววิกาญดา เครือมาศ
นางสาวเมตตา คลังคาภา
นางสาวขัวญแก้ว นุ่มปั่น

นางธนิดา แผนสุพรรณ
นางสาวปวีณา อุ่นทรัพย์
นางสาวจันดี โทแสง
นางศิริขัวญ แก้วสังวาล
นางสาวบังอร ฉ่าสันเทียะ

นางสาววาสนา สุขอนันต์
นายชาญ สรรพโขติ
นางสาวจันดี โทแสง
นางสาวสุจติ รา สุณา
นางสาวขัวญแก้ว นุ่มปั่น
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แผนภูมิที่ ๔ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
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2.ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีมาตรฐานด้านความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน โดดเด่นด้านการคิดสร้างสรรค์ มีจิตใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรมตามหลักศาสนา
สถานศึกษามีการบริหารเป็นระบบ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน
และประเทศ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จาเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักสูตรสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

อัตลักษณ์โรงเรียนคลองบางโพธิ์
ดุอาร์เด่น เน้นวิชาการ

เอกลักษณ์โรงเรียนคลองบางโพธิ์
แต่งกายดี มีจิตอาสา

ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจ กับเป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พันธกิจ (Mission)
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จาเป็น และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและ
กระบวน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

๑.
๒.
๓.
๔.

เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม

๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๗. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

๗. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา

๘. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
๙. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในบริหารและจัดการศึกษา มีการน้อมนา

น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๘. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๑๐. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

๙. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน

๑๑. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรปู

ทศวรรษที่สอง

การศึกษาในทศวรรษที่สอง

กลยุทธ์ระดับองค์กร
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
มาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของถาน
ศึกษาให้โดดเด่น
5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษ ที่สอง
43

44

3. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษา
โครงการ /
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
ศักยภาพนักเรียนทาง
ทางวิชาการ
วิชาการตาม
ความสามารถ ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
และความถนัดของ
นักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ ด้วยกิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์ รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้
มีทักษะในการทางาน
รักการทางาน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาใช้ประโยชน์
ได้และสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
3. เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร สามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ
4. คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติมี
เหตุผล
5. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
2. กิจกรรมเวทีศักยภาพ
นักเรียน
3. กิจกรรมทัศนศึกษา
4. กิจกรรมวันสาคัญทาง
วิชาการกิจกรรมวัน
มอบตัวเป็นศิษย์
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันเกียรติยศ
กิจกรรมวันอาเซียน
5. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
6. กิจกรรมพี่สอนน้อง
เพื่อนสอนเพื่อน
7. กิจกรรมโอเพ้นเฮ้าส์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง
วิชาการตาม
ความสามารถ ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
และความถนัดของ
นักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ ด้วยกิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์ รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้
มีทักษะในการทางาน
รักการทางาน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้
และสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
3. เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร สามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติมี
เหตุผล
4. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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โครงการ /
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นไปตาม
เรียนรู้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียน
เกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด
กาหนด
6. เพื่อให้นักเรียน ป.3 ,
5. เพื่อให้นักเรียน ป.3 ,
ป.6 , ม.3 มีผลการ
ป.6 , ม.3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูง
ทดสอบระดับชาติสูง
กว่าขีดจากัดล่างในปีที่
กว่าขีดจากัดล่างในปีที่
จัดสอบ
จัดสอบ
7. เพื่อสอบถามความพึง
6. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมของโครงการ
โครงการติดตาม 1. เพื่อจัดทาหลักสูตร 1. จัดการประชุมเพื่อให้ 1. เพื่อจัดทาหลักสูตรวิชา
และปรับปรุง
วิชาเพิ่มเติมให้มีความ
คณะครูศึกษาหลักสูตร
เพิ่มเติมให้มีความ
หลักสูตร
เหมาะสมกับบริบท
ทบทวนหลักสูตรและ
เหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษา
ของโรงเรียนมากขึ้น
ติดตามหลักสูตร
ของโรงเรียนมากขึ้น
โรงเรียนคลอง
2. เพื่อส่งเสริมและ
สถานศึกษาโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมและ
บางโพธิ์
สนับสนุนให้ครูผู้สอน
คลองบางโพธิ์
สนับสนุนให้ครูผู้สอนมี
มีความรู้ ความเข้าใจ 2. ศึกษาและจัดทา
ความรู้ ความเข้าใจ
มีความรู้เรื่อง
หลักสูตรวิชาหน้าที่
มีความรู้เรื่องหลักสูตร
หลักสูตรและสามารถ
พลเมือง วิชา
และสามารถนาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้อย่างมี
ภาษาอังกฤษระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู
และหลักสูตรเล่มรวม
ติดตามทบทวน
ติดตามทบทวน
3. ส่งเสริมให้ครูทุก
วิเคราะห์จุดดี
วิเคราะห์จุดดี
ระดับชั้นนาหลักสูตร
จุดบกพร่องของ
จุดบกพร่องของ
สถานศึกษาโรงเรียน
หลักสูตร สามารถปรับ
หลักสูตร สามารถ
คลองบางโพธิ์ไปใช้
ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ปรับใช้ได้อย่าง
พัฒนาแผนการจัด
บริบทของโรงเรียน
เหมาะสมกับบริบท
กิจกรรมการเรียนรู้
4. เพื่อสอบถามความพึง
ของโรงเรียน
รายวิชาอย่างแท้จริง
พอใจของผู้ใช้หลักสูตร
4. เพื่อสอบถามความพึง 4. ติดตาม ประเมิน
สถานศึกษาโรงเรียน
พอใจของผู้ใช้
ตรวจสอบการนา
คลองบางโพธิ์
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรไปใช้ ด้วย
โรงเรียนคลองบาง
กระบวนการนิเทศ การ
โพธิ์
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1.

2.

3.

4.

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
สอนถาม และการ
สังเกต
5. สอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน
คลองบางโพธิ์ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
1. ประชุมวางแผนการ
1. ส่งเสริมให้ครูได้จัดทา
จัดทาเอกสาร
ทางานจัดทาปฏิทิน
เอกสารประกอบการเรียน
ประกอบการเรียน
การปฏิบัติงาน
การสอน
การสอน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ส่งเสริมการจัดทาเอกสาร
เพื่อส่งเสริมการจัดทา
ดาเนินงาน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เอกสารประกอบการ 3. จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร
เรียน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนการสอนของ
4. จัดทาเอกสารพัฒนา
เรียนรู้ ได้แก่
ครูผู้สอนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิชาภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการจัดทา
- วิชาคณิตศาสตร์
เอกสารพัฒนา
- วิชาวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
- วิชาภาษาอังกฤษ
เรียน 5 กลุ่มสาระการ
- วิชาสังคมศึกษา
เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
3. สอบถามความพึงพอใจใน
สาระการเรียนรู้
การบริการจัดทาเอกสาร
ภาษาไทย กลุ่มสาระ
ประกอบการเรียนการ
การเรียนรู้
สอน
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจในการ
บริหารจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน
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โครงการผลิตสื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิต
สร้างสรรค์เพื่อ
สื่อที่ส่งเสริม
ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
พัฒนาการ การ
ร่างกาย สติปัญญา
เรียนรู้ระดับ
อารมณ์ และสังคม
ปฐมวัย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคมที่
เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ
โครงการ
1. เพื่อฝึกพัฒนาการด้าน
ส่งเสริม
ร่างกายเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก
ประสาทสัมพันธ์
โดยผ่านการจัด
ระหว่างมือกับตา
กิจกรรม
เหมาะสมกับ
สร้างสรรค์
พัฒนาการตามวัย
2. เพื่อฝึกพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจให้
เด็กร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง มั่นใจตนเองใน
การปฏิบัติกิจกรรม
กล้าแสดงออก
สามารถควบตนเองได้
3. เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิ
อดทน อดกลั้นในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ
4. เพื่อให้เด็กมีความสุข
ขณะทางานศิลปะ
และสามารถทา
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ได้

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
กิจกรรมทาสื่อ
1. ครูผลิตสื่อที่ส่งเสริม
ประกอบการเล่านิทาน พัฒนาการทาง
กิจกรรมผลิตสื่อเกม
ด้านร่างกาย สติปัญญา
การศึกษา
อารมณ์ และสังคม
กิจกรรมผลิตสื่อ
2. นักเรียนมีพัฒนาการ
อาเซียน
ทางด้านร่างกาย
กิจกรรมพัฒนา
สติปัญญา อารมณ์ และ
ปรับปรุงสื่อ
สังคมที่เหมาะสมกับวัย
ในห้องเรียน
3. เพื่อสอบถามความพึง
กิจกรรมตกแต่งห้อง
พอใจต่อโครงการผลิตสื่อ
สื่อการเรียนรู้
สร้างสรรค์ และเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย
กิจกรรมงานกระดาษ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย
กิจกรรมปั้น
เกี่ยวกับประสาท
สร้างสรรค์
สัมพันธ์ระหว่างมือกับ
กิจกรรมฉีกตัดปะ
ตา เหมาะสมกับ
กิจกรรมสีสันแสนสวย
พัฒนาการตามวัย
กิจกรรมสร้างสรรค์
2. พัฒนาการด้านอารมณ์
จากเศษวัสดุ
และจิตใจให้เด็กร่าเริง
กิจกรรมสรรค์สร้าง
แจ่มใส
งานประดิษฐ์
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มั่นใจตนเองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม กล้า
แสดงออก สามารถ
ควบคุมตนเองได้
3. การฝึกให้เด็กมีสมาธิ
อดทน อดกลั้นในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ
4. ความสุขสนุกสนานขณะ
ทางานศิลปะ และ
สามารถทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้
5. การสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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5. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ
1. เพือ่ ให้ครูและนักเรียน
โรงเรียน
มีสุขนิสัย ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ และออกกาลัง
กายสม่าเสมอ
2. เพือ่ ให้นักเรียนมี
น้าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่
ปลอดภัย สะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่ งต่อความ
รุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแล
ตนเอง ให้มีความ
ปลอดภัยเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพทาง
กีฬา

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1. กิจกรรมกาหนด
นโยบายของโรงเรียน
ส่งเสริม
2. สุขภาพกิจกรรม
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
3. กิจกรรมโครงการร่วม
ระหว่าโรงเรียนและ
ชุมชน
4. กิจกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ที่เอื้อต่อสุขภาพ
5. กิจกรรมการออกกาลัง
กาย กีฬา และ
นันทนาการ

1. ครูและนักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
2. นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ
4. นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ
5. นักเรียนรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย
6. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ

มีความพึงพอใจ
1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี 1. ส่งเสริมพัฒนาการ
1. นักเรียนสนใจในการ
ในการดูแลสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย ให้แก่
ดูแลสุขภาพ โดยการ
ร่างกาย โดยการเข้า
นักเรียนโดย การ
ออกกาลังกายและ เล่น
ร่วมกิจกรรมการออก
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้
กีฬา
กาลังกายและเล่นกีฬา
เพียงพอต่อ
2. นักเรียนมี สมรรถภาพ
อย่างสม่าเสมอจนเป็น
จานวนนักเรียน
ทาง กายตามเกณฑ์
นิสัยและเป็น
2. จัดการแข่งขันกีฬาสี
มาตรฐาน
แบบอย่างที่ดี
ภายในให้แก่นักเรียน 5. นักเรียนมีผลงาน จาก
2. นักเรียนมีสมรรถภาพ
ทั้งระดับปฐมวัย
การเข้าร่วม กิจกรรม
ทางกายตามเกณฑ์
ประถมและมัธยม
ทางด้านกีฬาและการ
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วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
มาตรฐาน
3. ส่งนักเรียนที่มี
ออก กาลังกายทั้งใน
3. นักเรียนสามารถสร้าง
ความสามารถเข้าร่วม
และนอกสถานศึกษา
ผลงานจากการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานอก 3. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมทางด้านกีฬา
สถานศึกษาในระดับ
กีฬาที่เพียงพอต่อความ
และการออกกาลังกาย
ต่าง ๆ
ต้องการของนักเรียน
4. ทั้งในและนอก
4. จัดทดสอบสมรรถภาพ 4. นักเรียนมีความพึงพอใจ
สถานศึกษา ได้ด้วย
ทางกายนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรม
ความเต็มใจ สุขใจและ
เพื่อให้ นักเรียนมี
ระดับดี ขึ้นไป
ภาคภูมิใจ
สมรรถภาพ ตาม
5. เพื่อจัดหาวัสดุและ
เกณฑ์มาตรฐาน
อุปกรณ์การกีฬาให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน
6. เพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนา 1. เพื่อให้นักเรียนมี
1. กิจกรรมส่งเสริม
1. นักเรียนมีความสามารถ
ศักยภาพทาง
ความสามารถสร้าง
ศักยภาพด้านศิลปะ
สร้างผลงานจากการเข้า
ศิลปะ ดนตรีผลงานจากการเข้า
และดนตรีนาฏศิลป์
กิจกรรมด้านศิลปะ
นาฏศิลป์
กิจกรรมด้านศิลปะ
กิจกรรมแสดงผลงาน
ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์
ทางศิลปะ เปิดบริการ 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้สาหรับนักเรียน
พัฒนาด้านความถนัด
ให้นักเรียนได้พัฒนา
และชุมชน
ทางศิลปะ ดนตรีด้านความถนัดทาง
2. กิจกรรมวันสืบสาน
นาฏศิลป์
ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์
งานศิลปะ ประกวด
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
3. เพื่อประเมินความพึง
และจัดแสดงผลงาน
ความพึงพอใจใน
พอใจของผู้เข้าร่วม
ทางศิลปะและ
กิจกรรมตามความสนใจ
กิจกรรมตามความ
วัฒนธรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรีสนใจทางด้านศิลปะ
นาฏศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์
โครงการวัน
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
1. กิจกรรมวันแม่
1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
สาคัญ
ร่วมในการจัดกิจกรรม 2. กิจกรรมวันพ่อ
การจัดกิจกรรม
วันสาคัญ
3. กิจกรรมวันเด็ก
วันสาคัญเช่น วันแม่
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
วันพ่อ และวันเด็ก
แสดงความคิดเห็น
2. นักเรียนมีความรู้
สามารถแสดงความ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

และเห็นความสาคัญใน
วันสาคัญต่าง ๆ
3. เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมและ
ศักยภาพทาง
สนับสนุน การพัฒนา
ICT
ศักยภาพทางด้าน ICT
โดยไม่ต้องเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. เพื่อให้นักเรียน เกิด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐานและสามารถ
นาไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นักเรียนนา
ความรู้ที่ได้รับ ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเอง และพัฒนา
สังคมและชุมชนต่อไป
4. เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อโครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง ICT
โครงการ
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
พัฒนาการ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมด้าน
จัดการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ลูกเสือ - เนตร
และ ทักษะชีวิต
นารี
2. เพื่อจัดกิจกรรม
ประมวลความรู้ในการ
เรียนกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี
3. เพื่อประเมินความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วม

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
คิดเห็น และเห็น
ความสาคัญในวันแม่
วันพ่อ และวันเด็กได้

1. วางแผนการดาเนินการ 1. นักเรียน ร้อยละ 100
จัดอบรม ICT
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
2. อบรม ICT ระดับชั้น
การพัฒนาศักยภาพ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
ทางด้าน ICT
3. อบรม ICT ระดับชั้น
2. นักเรียน ร้อยละ 90
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้นาความรู้ไปใช้ใน
4. อบรม ICT ระดับชั้น
ชีวิตประจาวัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3. นักเรียน ร้อยละ 90 มี
5. อบรมซ่อมบารุง
ความพึงพอใจต่อการ
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น
เข้ารับการอบรม ICT
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้ในระดับดีขึ้นไป
6. อบรมซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

1. จัดกิจกรรมการเรียน 1. นักเรียนได้รับการ
การสอนตามกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตที่
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้
ส่งเสริมในด้านคุณธรรม
2. นักเรียนมีทักษะชีวิต
และจริยธรรม
และสามารถอยู่ร่วมกับ 2. นักเรียนได้เข้าร่วม
ผู้อื่นในสังคมได้
กิจกรรมการอยู่ค่าย
3. จัดกิจกรรมการเรียน
พักแรมทุกคน
การสอนให้นักเรียน
3. นักเรียนผ่านการ
สัปดาห์ละ 1 วัน
ประเมินกิจกรรม พัฒนา
4. จัดให้มีการอยู่ค่ายพัก
ผู้เรียน
แรมของลูกเสือ เนตร
ทุกคน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี ภาคเรียนละ 1
4. นักเรียนมีความพึงพอใจ
นารี
ครั้ง เพื่อให้นักเรียนนา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะ ที่ได้เรียนมาใช้
ระดับดีขึ้นไป
5. จัดการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนใน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และ นักเรียน
ต้องผ่านการ
ประเมินทุกคน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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โครงการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร

1.

2.

3.

4.

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู
ในการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู ให้
ออกแบบการ
เรียนรู้และจัดทา
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนได้
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู ให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถใช้
เทคนิคการสอน
และวิธีการที่
หลากหลาย
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนของตนได้
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู ใน
การใช้สื่อการ
เรียนการสอนและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวก
กับการนาบริบท
และภูมิปัญญา

1.
2.
3.

4.
5.
6.

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
จัดปรับปรุงแนวทางการ 1. ติดตามประเมินผลให้
นิเทศภายในโรงเรียน
คาแนะนาครู ในการ
จัดทาตารางนิเทศ และ
จัดกระบวนการ
กาหนดกรอบงานนิเทศ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ให้ชัดเจน
หลักสูตร
ชี้แจงให้ครูรับทราบใน 2. ติดตามประเมินผลให้
แนวทาง กรอบการ
คาแนะนาครู ให้
นิเทศ และตารางนิเทศ
ออกแบบการเรียนรู้
การปฏิบัติงานของครู
และจัดทาแผนการ
ตามตารางนิเทศ
จัดการเรียนรู้ที่
นิเทศตรวจเยี่ยมชั้น
ตอบสนองความ
เรียน 2 ครั้ง ต่อปี
แตกต่างระหว่าง
นิเทศการจัด
ผู้เรียนได้
กระบวนการเรียนรู้
3. ติดตามประเมินผลให้
นิเทศการจัดทาเอกสาร
คาแนะนาครู ให้มี
ทางวิชาการ
ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้เทคนิคการ
สอน และวิธีการที่
หลากหลาย
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนได้
4. ติดตามประเมินผลให้
คาแนะนาครู ในการ
ใช้สื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
5. ติดตามประเมินผลให้
คาแนะนาครู ในการ
จัดทาเครื่องมือการวัด
และประเมินผล การ
จัดทาแบบทดสอที่
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5.

6.

7.

8.

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
ของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู ใน
การจัดทา
เครื่องมือการวัด
และประเมินผล
การจัดทาแบบทด
สอที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู ให้
สามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้
ข้อมูล
ในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน
เพื่อติดตาม
ประเมินผลให้
คาแนะนาครู ใน
การศึกษาวิจัย
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ใน
วิชาที่ตน
รับผิดชอบ และ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

6.

7.

8.

9.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
ติดตามประเมินผลให้
คาแนะนาครู ให้
สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
ติดตามประเมินผลให้
คาแนะนาครู ใน
การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และการนาผลไปใช้
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน
ครูสามารถจัด
บรรยากาศในห้องเรียน
และห้องเรียนพิเศษที่มี
ความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ สะอาดและ
ปลอดภัยสาหรับ
นักเรียนมีการใช้ที่คุ้มค่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนดความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดาเนินโครงการ
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โครงการพัฒนา
ระบบงาน
ทะเบียนและ
วัดผล

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
การนาผลไปใช้
ปรับปรุงการเรียน
การสอน
เพื่อส่งเสริมให้ครู
สามารถจัด
บรรยากาศใน
ห้องเรียนและ
ห้องเรียนพิเศษที่มี
ความเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ สะอาด
และปลอดภัย
สาหรับนักเรียนมี
การใช้ที่คุ้มค่าเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของ
นักเรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนด
9. เพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดาเนิน
โครงการ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

1. เพื่อให้นักเรียนมี
1. กิจกรรมกาหนดแนวทาง
ระดับผลผลสัมฤทธิ์
ปรับปรุงการวัดผลของ
ทางการเรียน
โรงเรียน
แต่ละกลุ่มสาระ
2. กิจกรรมงานทะเบียน
ตามเกณฑ์ที่
และฐานข้อมูลนักเรียน
สถานศึกษากาหนด 3. กิจกรรมเตรียมความ
2. เพื่อให้นักเรียน
พร้อมด้านสื่อ วัสดุ
ระดับชั้น ป.3 ,ป.6
อุปกรณ์ ปพ.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1. นักเรียนมีระดับ
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด
2. นักเรียนระดับชั้น
ป.3 , ป.6 , ม.3
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3.

4.

5.

6.
โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

1.

2.

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
, ม.3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
สูงกว่าขีดจากัดล่าง
ในปีที่จัดสอบ
เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้และ
สามารถวัดและ
ประเมินผล สร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนที่มีคุณภาพ
ตามหลักการวัด
และประเมินผล
ที่หลากหลาย
เพื่อให้ครูได้มีการ
จัดเก็บเครื่องมือวัด
และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้โรงเรียนมี
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ การ
รายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูล
ของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ
เพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
โรงเรียนให้มีระบบ
ตามขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ครู
มีความรู้ความ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
4. กิจกรรมพัฒนาการ
จัดทาเครื่องมือการวัด
และประเมินผล
(แบบทดสอบ)
5. กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
เรื่องการวัดประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่า
ขีดจากัดล่าง
ในปีที่จัดสอบ
3. ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้ในการวัดและ
ประเมินผล สามารถ
สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่
มีคุณภาพตามหลักการ
วัดและประเมินผลด้วย
วิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย
4. ครูได้รับการพัฒนาการ
จัดเก็บเครื่องมือวัด
และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ
5. โรงเรียนมีการ
จัดระบบการบันทึก
การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียน
6. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการ

1. กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

1. การดาเนินประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนให้มีระบบตาม
ขั้นตอนการประกัน
คุณภาพ
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญ
สามารถดาเนินการ
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3.

4.

5.
โครงการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิชาการ

1.

2.

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เข้าใจและเห็น
ความสาคัญ
สามารถดาเนินการ
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
เพื่อประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ประจาปีได้ถูกต้อง
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
จัดทารายงาน
ประจาปี และ
สรุปผลการ
ดาเนินงานรายงาย
ต่อสาธารณชน
เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการระบบ
ออนไลน์ให้เป็น
หมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม
ทันสมัย และพร้อม
ใช้งาน
เพื่อให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการที่เป็น
ระบบแก่ผู้ต้องการ
ใช้ทุกฝ่าย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศงาน 4
ฝ่ายงาน
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
จัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
3. การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาประจาปีได้
ถูกต้องตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
4. การจัดทารายงาน
ประจาปี และสรุปผล
การดาเนินงานรายงาย
ต่อสาธารณชน
5. ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง

1. กิจกรรมการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการออนไลน์
2. กิจกรรมการติดตามและ
ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ
3. กิจกรรมปรับปรุงแฟ้ม
เชิดชูผู้ทาความดี
4. กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมด้านสื่อ
อุปกรณ์สนับสนุนงาน
วิชาการ

1. ฝ่ายวิชาการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการออนไลน์
2. ฝ่ายวิชาการมีการ
ติดตามและปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ
3. ฝ่ายวิชาการปรับปรุง
แฟ้มเชิดชูผู้ทาความดี
4. ฝ่ายวิชาการได้
จัดเตรียมความพร้อม
ด้านสื่ออุปกรณ์
สนับสนุนงานวิชาการ

3.
4.

5.
6.
7.
8.
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3.
โครงการการผลิต 1.
และการใช้สื่อการ
เรียนการสอน
และเทคโนโลยี
2.

โครงการเพิ่มพูน
ความรู้สู่ครูมือ
อาชีพ

วัตถุประสงค์/
วิธีดาเนินการ
เป้าหมาย
(ย่อๆ)
เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. กิจกรรมพัฒนา
ครูและบุคคลากร
ศักยภาพครูและ
ด้วยวิธีการที่
บุคคลากรด้วยวิธีการ
หลากหลาย
ที่หลากหลาย
เพื่อให้ครูและ
กิจกรรมผลิตสือ่
บุคคลากรผลิตสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
นวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการจัด
มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
กิจกรรมการเรียน
สอนได้อย่างเหมาะสม
การสอนได้อย่าง
2. กิจกรรมพัฒนาสือ่
เหมาะสม
เทคโนโลยีอย่าง
เพื่อพัฒนาสื่อ
ต่อเนื่อง ให้เกิดความ
เทคโนโลยีอย่าง
สะดวกต่อการจัด
ต่อเนื่องให้เกิดความ กิจกรรมการเรียน
สะดวกต่อการจัด
การสอนอย่างมี
กิจกรรมการเรียน
ประสิทธิภาพ
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1. ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
2. ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 สามารถ
ใช้และผลิตสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
3.
สอนได้
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ชิ้น ต่อกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
3. บุคลากรร้อยละ 100
มีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และ
ปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยพร้อมใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง
4. ครูและบุคลากร
ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
1. เพื่อส่งเสริมให้ครู 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู 1. ครูและบุคลากรทุกคน
และบุคลากรได้เข้า
และบุคลากรได้เข้ารับ
ได้เข้ารับการอบรม
รับการอบรม
การอบรม สัมมนา
สัมมนา ดูงาน พัฒนา
สัมมนา ศึกษา
ศึกษาดูงาน พัฒนาตน
ตนเอง ไม่น้อยกว่า
ดูงาน พัฒนาตน
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมงต่อปี
ไม่น้อยกว่า 20
ต่อปี
2. สถานศึกษามีการจัด
ชั่วโมงต่อปี
กิจกรรม อบรม
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2.

โครงการจัดสรร
จัดจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา

1.
2.

3.

โครงการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้มี
การอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา
ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
เพื่อวางแผน
อัตรากาลัง
เพื่อจัดสรร
อัตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
เพื่อจัดสรรจัดจ้าง
และบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มี
การอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา
ครูและบุคลากรมีความ
3. พึงพอใจต่อโครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้
3. ครูและบุคลากรมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

1. วางแผนอัตรากาลัง
จัดสรรอัตรากาลังครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. จัดสรรจัดจ้างและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากร

1. จานวนครูและบุคลากร
มีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. จานวนครูและบุคลากร
มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามต้องการ

1. เพื่อเป็นการสร้าง 1. กิจกรรมแนวทาง
ขวัญและกาลังใจ
ปรับปรุงการสร้างขวัญ
ให้แก่บุคลากร
และกาลังใจแก่บุคลากร
2. เพื่อให้บุคลากรเกิด 2. กิจกรรมพัฒนา
ความมั่นคงในการ
ช่วยเหลือบุคลากรของ
ช่วยเหลือ
โรงเรียนให้เกิด
สวัสดิการของ
ความมั่นคง
โรงเรียน

โครงการบริหาร 1. เพื่อสร้างและ
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาระบบข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศของ
งานบุคคล
สารสนเทศของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์และ
โรงเรียนให้สมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน
และเป็นปัจจุบัน
2. กิจกรรมรวบรวมพัฒนา
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศพื้นฐาน
พื้นฐานและจาเป็นของ
และจาเป็นของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา

1. คณะครูและบุคลากร
ร้อยละ 90 มีขวัญและ
กาลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน มีความรักความ
ผูกพันโรงเรียน
2. คณะครูและบุคลากร
ร้อย 90 เกิดความมั่นคง
ในการช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการของโรงเรียน
1. มีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ
งานบุคลากรครบทุกงาน
เพื่อบริการแก่บุคลากร
ได้อย่างครบถ้วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
โครงการประชุม 1. เพื่อให้ข้าราชการครู 1. จัดกิจกรรมการประชุม 1. ข้าราชการครูและ
ประจาเดือนครู
และบุคลากร
ข้าราชการครูเดือนละ 1
บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครัง้ ตลอดปีการศึกษา
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
ทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุมวาง
มีการประชุมวางแผน
แผนการปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงาน
กาหนดแนวทาง และ
กาหนดแนวทาง
ข้อเสนอแนะในการ
และข้อเสนอแนะใน
บริหารจัดการใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ในสถานศึกษา
ข้าราชการครูและ
2. เพื่อชี้แจงแนวปฏิบตั ิ
ข้อมูล ข่าวสาร ให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รับทราบและ
ถือปฏิบัติ

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

1. เพื่อให้ครูมี
1. กิจกรรมระบบดูแล
คาปรึกษา
ช่วยเหลือ
คาแนะนา
2. กิจกรรม รณรงค์
ทางด้านการเรียน
ป้องกัน และส่งเสริม
และคุณภาพชีวิต
กีฬา
2. เพื่อให้ครูได้แก้ไข 3. กิจกรรมจัดหาและ
ปัญหาให้แก่ผู้เรียน
จัดสรรทุนการศึกษา
ตรงตามปัญหา
3. มีการเสริม
แรงจูงใจให้กับ
นักเรียนด้วยความ
เสมอภาค
4. เพื่อจัดหาทุนให้กับ
นักเรียนที่ยากจน
และเรียนดี
5. เพื่อให้ครูในโรงเรียน
ได้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล (SDQ)

บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับข่าวสาร
จากผู้บริหาร
3. เพื่อมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้

1.

2.
3.
4.

5.

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นักเรียน ร้อยละ 100
ได้รับคาปรึกษาและ
คาแนะนา ทางด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
นักเรียนที่มีปัญหา
ร้อยละ 100 ได้รับการ
แก้ไขและช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100
ได้รับการเสริมแรงจูงใจ
ด้วยความเสมอภาค
มีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่ยากจนและ
เรียนดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ครูในโรงเรียนมีการคัด
กรองและจาแนก
นักเรียนทุกคนในระบบ
โปรแกรม SDQ
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โครงการ
พัฒนาระบบ
งานสารบรรณ

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1.เพื่อพัฒนาระบบ

1. กิจกรรมจัดทาคู่มือการ

1. ระบบงานสารบรรณมีการ

งานสารบรรณ ให้มี
ความเป็นระบบ
สามารถสืบค้นข้อมูล
หนังสือราชการได้
ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริการงานสารบรรณ
ให้มีขั้นตอนที่มี
ประสิทธิภาพ
คล่องตัว ชัดเจน
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงานสารบรรณ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
1. เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบและกลไกและ
กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

รับและส่งหนังสือด้วย
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ E-Office
ระบบ แบ่งตามฝ่ายงาน
และสามารถสืบค้นข้อมูล
2. กิจกรรมจัดทาแนวทาง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และขั้นตอนในการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ให้บริการงานสารบรรณ
2. ระบบงานสารบรรณมี
ที่สะดวกรวดเร็ว
กระบวนการและขั้นตอน
3. กิจกรรมสารวจ
ในการให้บริการอย่างเป็น
จัดเตรียม จัดหา วัสดุ
ระบบ
อุปกรณ์ในการพัฒนา
และดาเนินระบบงาน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับการ
ตามระบบงานสารบรรณ
พัฒนาในด้านการ
ปฏิบัติงานในระบบงาน
4. กิจกรรมสอบถามความ
สารบรรณอย่างต่อเนื่อง
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

1. กิจกรรประชาสัมพันธ์ลง 1. ผู้ปกครองและชุมชน
สู่ชุมชน
2. กิจกรรมจัดตั้งสมาคม
ศิษย์เก่า
3. กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง
4. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

มีส่วนร่วมในการบริหาร
การจัดการศึกษา
2. บุคลากรในโรงเรียน
มีความพร้อมในการ
กระจายอานาจสูช่ ุมชน
3. ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการกากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

61
โครงการ /
กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศงาน
บริหารงานทั่วไป

1.

2.

3.

4.

5.

6.
โครงการ
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์

1.

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนา
ระบบงานสาร
บรรณ ให้มีความ
เป็นระบบสามารถ
สืบค้นข้อมูล
หนังสือราชการได้
ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อพัฒนาระบบ
การบริการงานสาร
บรรณให้มีขั้นตอน
ที่มีประสิทธิภาพ
คล่องตัว ชัดเจน
เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นหมวดหมู่
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบงานสาร
บรรณสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ
เพื่อจัดซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการ
พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ
เพื่อประเมินความ
พึงพอใจขอ
ผู้รับบริการ
เพื่อวางแผน
กาหนดแนวทาง
และดาเนินการ
ตามนโยบายการ

1.
2.

3.

4.

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
กิจกรรมจัดทาคู่มือการ 1. ระบบงานสารบรรณมี
รับและส่งหนังสือด้วย
การจัดเก็บเอกสารอย่าง
ระบบ E-Office
เป็นระบบ แบ่งตามฝ่าย
กิจกรรมจัดทาแนวทาง
งาน และสามารถสืบค้น
และขั้นตอนในการ
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
ให้บริการงานสารบรรณ
รวดเร็วตามระยะเวลา
ที่สะดวกรวดเร็ว
ที่กาหนด
กิจกรรมสารวจ
2. ระบบงานสารบรรณมี
จัดเตรียม จัดหา วัสดุ
กระบวนการและ
อุปกรณ์ในการพัฒนา
ขั้นตอนในการให้บริการ
และดาเนินระบบงาน
อย่างเป็นระบบ
ตามระบบงานสารบรรณ 3. เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับ
กิจกรรมสอบถามความ
การพัฒนาในด้านการ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในระบบงาน
ให้บริการ
สารบรรณอย่างต่อเนื่อง
4. ระบบงานสารบรรณมี
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
อย่างพอเพียง

1. วางแผน และกาหนด
แนวทางจัดสรรค่า
หนังสือเรียน
จัดสรรค่าอุปกรณ์

1. การวางแผน กาหนด
แนวทาง และดาเนินการ
ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
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สื่อการจัดการ
เรียนรู้

2.

3.

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
งบประมาณ

1.

2.

3.

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ
พ.ศ.2558
ติดตามการได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
โครงการตาม
นโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
งบประมาณ
พ.ศ.2558
เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและ
นักเรียนที่มีต่อ
โครงการ
เพื่อจัดทาทะเบียน
คุมสินทรัพย์ อย่าง
เป็นระบบ
ครอบคลุมและ
ครบถ้วน
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศงาน
งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ
ครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน
ตามการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
การเรียนจัดสรรค่า
เครื่องแบบนักเรียน
จัดสรรค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2. สรุปผลการดาเนิน
งานโครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบประมาณ
พ.ศ.2558
2. ติดตามการได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการ
ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานงบประมาณ
พ.ศ.2558
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียน
ที่มีต่อโครงการ

1. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน 1. มีแผนปฏิบัติการ
ดาเนินกิจกรรมแต่ละ
จัดหาคู่มือการ
โครงการ
ปฏิบัติงานการเงินและ
2. ดาเนินกิจกรรมการ
พัสดุของสถานศึกษา
ดาเนินงานโครงการตาม
อย่างน้อย 3 เล่ม
แผนปฏิบัติการ
2. มีการจัดทาทะเบียน
3. ติดตามและประเมินผล
คุมสินทรัพย์ อย่างเป็น
โครงการ
ระบบตรวจสอบได้
4. จัดเก็บแฟ้มเอกสาร
เดือนละ 1 ครั้ง
สารสนเทศตาม
3. จัดเก็บข้อมูล
หมวดหมู่
สารสนเทศงาน
5. ติดตาม และตรวจสอบ
งบประมาณอย่างเป็น
การเบิก-จ่ายเงินในการ
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
4. เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
การบริหารงาน
งบประมาณ

โครงการตาม
นโยบายการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษา

1. เพื่อวางแผน
กาหนดแนวทาง
และดาเนินการ
ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
งบประมาณ
พ.ศ.2558
2. ติดตามการได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
โครงการตาม
นโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
ดาเนินกิจกรรมตาม
ระบบ ครอบคลุม
โครงการในแต่ละ
และทันต่อการใช้งาน
โครงการ
เดือนละ 1 ครั้ง
6. รายงานการประเมินผล 4. ติดตามและตรวจสอบ
และการปรับปรุง
การใช้งบประมาณ
การควบคุมภาย
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับส่วนงานย่อย
อย่างมีประสิทธิภาพ
(แบบ ปย.2)
อย่างน้อยเดือนละ
7. รายงานผลการติดตาม
1 ครั้ง
การปฏิบัติตามรายงาน 5. ผู้รับบริการและผูม้ ี
การประเมินผลและการ
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่นอ้ ย
ปรับปรุง การควบคุม
กว่า ร้อยละ 90
ภายในระดับส่วนงาน
มีความพึงพอใจต่อ
ย่อย(แบบติดตาม ปย.2)
การบริหารงาน
งบประมาณในระดับดี
ขึ้นไป
1. วางแผน และกาหนด
1. การวางแผน กาหนด
แนวทางจัดสรรค่า
แนวทาง และดาเนินการ
หนังสือเรียน
ตามนโยบายการ
2. จัดสรรค่าอุปกรณ์การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เรียน
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
3. จัดสรรค่าเครื่องแบบ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ตั้ นักเรียน
ขั้นพื้นฐาน
ง 4. จัดสรรค่ากิจกรรม
ปีงบประมาณ
แ พัฒนาผู้เรียน
พ.ศ.2558
ต่ 5. สรุปผลการดาเนิน
2. ติดตามการได้รับจัดสรร
ร งานโครงการ
งบประมาณโครงการ
ะ
ตามนโยบายการ
ดั
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อ
อนุบาลจนจบการศึกษา
นุ
ขั้นพืน้ ฐานปีงบประมาณ
บ
พ.ศ.2558
า
3. ความพึงพอใจของ
ล
ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียน
จ
ที่มีต่อโครงการ
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โครงการจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน

วัตถุประสงค์/
วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
พื้นฐาน
น
ปีงบประมาณ
จ
พ.ศ.2558
บ
3. เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและ
นักเรียนที่มีต่อ
โครงการ
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ
1. สารวจความต้องการ 1. จัดซื้อวัสดุสานักงานที่
สานักงานของ
และจัดซื้อวัสดุ
จาเป็น คุ้มค่า มีคุณภาพ
สถานศึกษาที่
สานักงานที่จาเป็น
และเหมาะสมกับการ
จาเป็น คุ้มค่า มี
คุ้มค่า
ทางาน ตามความ
คุณภาพ และ
มีคุณภาพ และ
ต้องการไม่น้อยกว่า
เหมาะสมกับการ
เหมาะสมกับ
ร้อยละ 80
ทางานทันต่อการ
การทางาน
2. บุคลากรไม่นอ้ ยกว่า
พัฒนาระบบการ
2. สารวจความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ได้ใช้วัสดุ
บริหารจัดการ
ของบุคลากร ทีใ่ ช้วัสดุ
สานักงานของ
การศึกษา
สานักงานของ
สถานศึกษา ในการ
2. เพื่อให้บุคลากรได้
สถานศึกษา
ดาเนินงานโครงการ
ใช้วัสดุสานักงาน
ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมี
ของสถานศึกษา
โครงการต่างๆ
ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
3. สอบถามความพึง
3. ผู้เกี่ยวข้องและ
โครงการต่างๆ
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ ไม่น้อยร้อย
อย่างมี
และผู้รับบริการที่มีตอ่
ละ 90 มีความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพ
โครงการ
ในโครงการในระดับดีขึ้น
3. เพื่อสอบถาม
ไป
ความ พึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
และผู้รับบริการใน
การ เข้าร่วม
โครงการ
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ชื่องาน/
โครงการ/
โครงการ
ห้องสมุด 4 ดี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
1. เพื่อจัดหาสื่อสารสนเทศ
1. กิจกรรมการปรับปรุง
1. ห้องสมุดดาเนินการ
ที่มีคุณภาพทันสมัย
บรรยากาศห้องสมุด
จัดหาสื่อสารสนเทศ
เหมาะสมกับวัยและ
2. กิจกรรมการจัดเตรียม
ทีม่ ีคุณภาพ ทันสมัย
ความต้องการของผู้ใช้
ความพร้อมด้านสื่อ
เหมาะสมกับวัยและ
บริการห้องสมุด
อุปกรณ์สาหรับ
ความต้องการของ
2. เพื่อจัดบรรยากาศ
ลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ ในห้อง
3. กิจกรรมระดมทรัพยากร 2. มีการจัดบรรยากาศ
สมุดให้มีความเหมาะสม
และ จัดซื้อจัดหาสื่อ
แหล่งเรียนรู้ ภายใน
ต่อการศึกษาค้นคว้า
สารสนเทศห้องสมุด
ห้องสมุดให้มคี วาม
ของผู้ใช้บริการ
4. กิจกรรมการพัฒนา
เหมาะสมต่อการศึกษา
3. เพื่อปลูกฝังให้ครูและ
บรรณารักษ์
ค้นคว้าของผู้ใช้บริการ
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 5. กิจกรรมส่งเสริม
3. ปลูกฝังให้ครูและ
ด้วยการจัดกิจกรรม
การอ่าน
นักเรียนมีนิสัยรัก การ
ห้องสมุด เพื่อสนับสนุน
อ่าน ด้วยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริม
ห้องสมุด เพื่อสนับสนุน
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริม
ห้องสมุด ส่งเสริมการเรียน
ความรู้เกี่ยวกับการ
การสอน ส่งเสริมความรู้
ใช้ห้องสมุด ส่งเสริมการ
ทั่วไปและการใช้เวลาว่าง
เรียนการสอน ส่งเสริม
ให้เป็นประโยชน์
ความรู้ทั่วไปและการใช้
4. เพื่อให้ครู นักเรียน
เวลาว่างให้เป็น
เข้าใช้บริการห้องสมุด
ประโยชน์
อย่างถูกต้องตามกติกา
และมารยาททางสังคม
5. เพื่อให้ครู และนักเรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เห็นประโยชน์
ของการอ่านและมีนสิ ัย
รักการอ่าน
6. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์
ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดโรงเรียน
7. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

4. ครูและนักเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุด
อย่างถูกต้องตามกติกา
และมารยาททางสังคม
5. ครูและนักเรียน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เห็น
ประโยชน์ของการอ่าน
และมีนิสยั รักการอ่าน
6. บรรณารักษ์ได้รับ การ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
สามารถในด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุดโรงเรียน

66
ชื่องาน/
โครงการ/
โครงการ
ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม
อาคารและ
สถานที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 1. กิจกรรมปรับปรุง
1. มีการปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สาธารณูปโภค
เรียน ห้องเรียน
อาคารเรียนประกอบ
2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม
อาคารสถานที่
เรียนประกอบ และ
ต่อการจัดการเรียนรู้
ระบบสาธารณูปโภค
- ปรับปรุงซ่อมแซม
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โต๊ะอาหารนักเรียน
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น
- ปรับปรุงสวนหย่อม 2. ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
สวยงาม
ให้มีสภาพแวดล้อม
- ซ่อมเวทีกิจกรรม
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่ร่มรื่น สวยงาม
ยามเช้า
ภายในโรงเรียนให้มีความ
อย่างน้อยภาคเรียนละ
- ทาสีห้องเรียน
พร้อมในการใช้งาน สะอาด
1 ครั้ง
อัจฉริยะ
และมีความปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- ซ่อมประตูห้อง
4. เพื่อปรับปรุงระบบ
ภายในโรงเรียนให้มี
สหกรณ์
สาธารณูปโภคให้พร้อมต่อ
ความพร้อมในการใช้
- ซื้อเครื่องตัดหญ้า
การอานวยความสะดวกต่อ 3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
งาน สะอาดและมีความ
การจัดกิจกรรม
ปลอดภัยอย่างน้อยภาค
ระบบเครื่องเสียง
5. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
เรียนละ 1 ครั้ง
ของผู้ใช้บริการและ
4. เพื่อปรับปรุงระบบ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สาธารณูปโภคให้พร้อม
ต่อการอานวยความ
สะดวกต่อการจัด
กิจกรรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
โครงการพัฒนา 1. เพื่อให้ ครู นักเรียน และ 1. บริหารจัดการระบบ
1. ครู นักเรียน และ
และปรับปรุง
บุคลากรได้ใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บุคลากรในโรงเรียน
ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
คอมพิวเตอร์และ
ในโรงเรียน
2. จัดซ่อมบารุงอุปกรณ์
ได้ใช้ระบบเครือข่าย
สื่อเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอน
อินเทอร์เน็ตในการเรียน
เอื้อต่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการ
การสอน
ในการสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พัฒนา
2. ครู นักเรียน และ
การศึกษาหาความรู้ และ
ระบบสารสนเทศ
บุคลากรในโรงเรียนไม่
การค้นคว้าข้อมูล
3. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
น้อยกว่าร้อยละ 90 ใช้
3. เพื่อประเมินความ
การสอนห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ได้เป็น
ที่มีต่อโครงการพัฒนา
4. ประเมินความ
อย่างดี
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ชื่องาน/
โครงการ/

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
พึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี 3. ครู นักเรียน และ
ต่อโครงการ
บุคลากรในโรงเรียน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจต่อการใช้
ห้องคอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
ในระดับดีขึ้นไป

ระบบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โรงเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
ชื่องาน/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
โครงการ/
โครงการพัฒนา 1. เพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์ทั้ง 8 ประการ
ให้กับนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ด้วยโครงงาน
คุณธรรม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ในความสาคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที

1.

2.
3.
4.
5.

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
กิจกรรมพัฒนา
1. จัดกิจกรรมที่พัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้วยกิจกรรมจิต
ประสงค์ ทั้ง 8 ประการ
อาสาประจาวัน
ให้กับนักเรียน
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2. การจัดกิจกรรมการ
จริยธรรมนักเรียน
เรียนรู้แบบโครงงาน
กิจกรรมส่งเสริมการ
ด้วยโครงงานคุณธรรม
จัดทาโครงงานคุณธรรม 3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
อันพึงประสงค์ทั้ง 8
จิตใจเอื้ออาทร
ประการ สอดคล้องกับ
กิจกรรมการออมทรัพย์
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4. นักเรียนตระหนักใน
ความสาคัญของ
คุณธรรมจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน
5. นักเรียนมีความเอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญู
กตเวที
6. นักเรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
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ชื่องาน/
โครงการ/

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
7. เพื่อจัดทาเอกสาร แนว
ทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน และ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
8. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
7. เพื่อจัดทาเอกสาร
เครื่องมือประเมิน และ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน
8. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง
ชื่องาน/
โครงการ/
โครงการส่งเสริม
เรียนรู้บูรณาการ
สู่อาเซียน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และเข้าใจวัตถุประสงค์
หลักของประชาคม
อาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติความเป็นมา
ความสัมพันธ์ ของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก
ในประชาคมอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมและเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียน
ในโรงเรียนให้มีความรู้
พื้นฐานภาษาอาเซียน
4. ตามศักยภาพของตนเอง
สามารถสื่อสาร พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. กิจกรรมการผลิตสื่อ
อาเซียนอาเซียนเพื่อการ
เรียนรู้
2. กิจกรรมการการเรียนรู้
แบบบูรณาการสู่
อาเซียน
3. กิจกรรมค่ายอาเซียน
ค่ายวิชาการ"
ประวัติศาสตร์อาเซียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจวัตถุประสงค์หลัก
ของประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ
ความเป็นมา
ความสัมพันธ์ ของ
ประเทศที่เป็นสมาชิก
ในประชาคมอาเซียน
3. การส่งเสริมและเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียน
ในโรงเรียนให้มีความรู้
พื้นฐานภาษาอาเซียน
ตามศักยภาพของตนเอง
สามารถสื่อสาร พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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โครงการพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
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วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
5. เพื่อสอบถามความพึง
4. ความพึงพอใจของ
พอใจของผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
กิจกรรมของโครงการ
โครงการ
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ 1. กิจกรรมประชุม
1. การส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
คณะทางานประจาเดือน
ความเข้าใจในเรื่อง เรื่อง
เรื่อง เรื่องการพัฒนา
2. กิจกรรมการติดตามการ
การพัฒนาด้านเทคนิคการ
เทคนิคการสอนคิด
พัฒนาครูด้านการจัด
สอนคิดวิเคราะห์ การออก
วิเคราะห์ การวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้
ข้อสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด
ข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด
การออกแบบระบบการ
การออกแบบระบบการ
สอนในศตวรรษที่ 21
สอนในศตวรรษที่ 21
การจัดกิจกรรมโดยเน้น
2. จัดกิจกรรมการเรียนการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จัด
สอนแบบบูรณาการสู่
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาเซียน การจัดทาแผน
แบบบูรณาการสู่อาเซียน
การบันทึกหลังสอน การ
การจัดทาแผน การบันทึก
วิเคราะห์ผู้เรียน การจัด
หลังสอน การวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และการ
ที่เน้นกระบวนการคิด
วิจัยในชั้นเรียน จน
และการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถนาความรู้ไป
จนสามารถนาความรู้ไป
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ได้
ได้
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
2. การส่งเสริมให้ครูจัด
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ ให้
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจน
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตนเอง
3. การส่งเสริมให้ครูมีความรู้
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจใน
จัดทาสื่อการเรียนการ
เรื่องการจัดทาสื่อการ
สอนที่หลากหลายและ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
หลากหลาย และ
สาระ
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
4. การส่งเสริมให้ครูมีความรู้
สาระการเรียนรู้
ความเข้าใจในเรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
5. เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม
โครงการธนาคาร 1. เพื่อให้นักเรียน ครู มีส่วน
ขยะรีไซเคิล
ร่วมในการลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน
และชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียน ครู และ
ชุมชนสามารถคัดแยก
ขยะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมการหา
รายได้พิเศษระหว่าง
เรียนและเป็นแนว
ทางการประกอบอาชีพ
4. เพื่อประเมินความพึง
พอใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

1. จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อหารือ
และพิจารณา
2. กาหนดรูปแบบการ
ดาเนินงานจัดตั้ง
คณะกรรมการและ
ทีมงานเพิ่มเติมเพื่อแทน
นักเรียนที่จบการศึกษา
3. จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะและการจัด
4. กิจกรรมจัดกิจกรรมรับ
ซื้อขยะจากสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกมีรายได้
5. ระหว่างเรียนและรู้จัก
การออมเงิน
6. จัดกิจกรรมขยะแลก
แต้ม เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการคัดแยก
ขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่
และฝึกความอดทนใน
การสะสมแต้มจากการ
แลกขยะ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
5. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ

1. ปริมาณขยะในโรงเรียน
และชุมชนลดลง
2. นักเรียน ครู และชุมชน มี
ความรู้ ในการคัดแยก
ขยะ และสามารถคัดแยก
ขยะได้ถูกต้อง
3. นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียนเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับดีขึ้นไป
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โครงการ/
โครงการสหกรณ์ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
2. เพื่อจัดซื้อ จาหน่าย
สินค้า วัสดุอุปกรณ์
ให้กับนักเรียน ครู
ตามความต้องการ
3. เพื่อให้นักเรียน ครู ได้
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระบบสหกรณ์
4. เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. พัฒนาระบบงาน
สหกรณ์ให้เป็นระบบ
สะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม
2. จัดประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสหกรณ์
และรับสมัครสมาชิก
เพิ่มเติม
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อนามาจาหน่ายให้
ตรงกับความต้องการ
ของสมาชิก นักเรียน
ครู ผู้ปกครอง
4. จัดปันผลให้แก่สมาชิก
ประจาปีตามผลกาไร
ที่ดาเนินการได้

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. ระบบงานสหกรณ์
มีความสะดวก
รวดเร็วดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนให้ความ
สนใจและสมัคร
สมาชิกเพิ่มขึ้น
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
สามารถเลือกซื้อ
สินค้าได้ตาม
ความต้องการ
4. สมาชิกทุกคน
ได้รับปันผลคืน
จากสหกรณ์
5. นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม ระดับดี ขึ้นไป

