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ตอนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านกลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ
PDCA, SBM ฯลฯ
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น

นายจรุงเวทย์ ชูสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

1.งานบริหารวิชาการ
2.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.งานทะเบียนนักเรียน
4.งานจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและสื่อสิ่งอานวย
ความสะดวก
5.งานส่งเสริมการเรียนการสอนและ
นิเทศการศึกษา
6.งานวัดและประเมินผลการเรียน
7.งานพัฒนาทักษะการสื่อสาร
8.งานศูนย์บริการการเรียนรู้
9.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
10.งานแนะแนวการศึกษา
11.งานส่งเสริมการเรียนร่วม
12.. การติดตามนักเรียนพักรักษาตัวที่บ้าน
13.งานสานักงานวิชาการ
14.งานจัดตารางเรียน ตารางสอน
15.งานประกันคุณภาพการศึกษา
16.งานการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทา

มูลนิธิพัฒนาเด็กพิการ
โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น

นายวัชรพล มนตรีภกั ดี
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

นางสมควร กาญจนหงษ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

กลุ่มงานวิชาการ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน

กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ

กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคลากร

1. งานนักเรียนประจา
2. งานสวัสดิการนักเรียน
3. งานบริการสุขภาพ
4. งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
5. งานอาหารและโภชนาการ
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและเปลี่ยนผ่าน
7. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและระเบียบ
วินัย
8. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
9. งานกิจกรรมนักเรียน
10. งานรักษาความปลอดภัย
11. งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
12. งานทุนการศึกษา
13. งานส่งเสริมอาชีพตาม
แนวพระราชดาริ

1. งานแผนงานและ
งบประมาณ
2. งานบริหารการเงิน
และการบัญชี
3. งานบริหารพัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
4. งานสารสนเทศ
5. งานระดมทรัพยากร
เพือ่ การศึกษา
6. งานประสานร่วมมือ
กับองค์กรอืน่
7. งานควบคุมตรวจสอบ
ภายในติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินงานการใช้
เงินและรายงานผล
การดาเนินงาน

1. งานบริหารงานบุคคล
2. งานประวัติบุคลากรและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. งานวางแผนอัตรากาลัง
สรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง
4. งานวินัยและรักษาวินัย
5. งานบาเหน็จความชอบ /
เงินเดือน
6. งานส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ
ครูและบุคคลกรทาง
การศึกษา
7. งานสวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. งานธุรการ
สารบรรณ
2. งาน SBM
3. งานโสตทัศนูปกรณ์
4. งานยานพาหนะ
5. งานประชาสัมพันธ์
6. งานอาคารสถานที่
และงานสาธารณูปโภค
7. งานสหกรณ์ร้านค้า
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แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
นักเรียนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. พัฒนากิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนแบบองค์รวม
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านศิลปะดนตรี กีฬาและการงานอาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมกากับ ติดตามและนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. ครูมีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีความรู้
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
4. นักเรียนมีสุนทรียภาพและทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
5. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
6. นักเรียนรักการทางานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. มีการกากับ ติดตามและนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การให้การศึกษาควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนแบบองค์รวม
อัตลักษณ์
ช่วยเหลือตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. พัฒนากิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนแบบองค์รวม
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและการงานอาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมกากับ ติดตามและนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
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4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพครูสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 3
ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพครูสู่มืออาชีพ
ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลกลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพครูสู่มืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
- โครงการอบรมพัฒนาครูทาผลงานทาง
วิชาการ

1. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การทางานร่วมกัน
และเพื่อสร้างเจตคติที่
ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
1. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การทางานร่วมกัน
และเพื่อสร้างเจตคติที่
ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2557

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
ครู จานวน 31 คน
สามารถจัดทาสื่อการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
จานวน ครูและ
บุคคลากรทุกคน จานวน
63 คน มีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างมีประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8

มาตรฐานที่ 7
ตบช.ที่ 7.7
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 – 8.3
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตารางที่ 2.2 แสดงข้อมูลกลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โครงการเตรียมความพร้อม
การสอบระดับชาติ

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
1. เพื่อส่งเสริมให้
1. นักเรียนมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 4
นักเรียนพัฒนาตนเอง ในการประกวด/แข่งขัน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตามธรรมชาติและเต็ม ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตามศักยภาพ
2. นักเรียนที่เป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
2. เพื่อให้นักเรียนคิด ตัวแทนเข้าร่วมการ
มาตรฐานที่ 6
เป็น ทาเป็น และมี
ประกวด/แข่งขันได้รับ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
กระบวนการทางาน รางวัลไม่น้อยกว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
อย่างเป็นระบบ
ร้อยละ 80
1. เพื่อให้นักเรียนมี 1. นักเรียนที่มีสิทธิ์
มาตรฐานที่ 5
ความพร้อมในการ
สอบ NT ชั้น ป.3,ป.6,
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
สอบ NT/O-NET
และ ม.6 มี 5 รายวิชา
2. เพื่อให้นักเรียนมี 2.สาหรับนักเรียนที่มี
มาตรฐานที่ 4
ผลการทดสอบ/NT/ สิทธิ์สอบ O-NET ชั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
O-NET ผ่านเกณฑ์
ป.6, ม.3 และ ม.6
มาตรฐานที่ 6
ได้รับการสอนเสริมทุก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. เพื่อสร้างความ
มีการประชุมครั้งที่
มาตรฐานที่ 9
สัมพันธ์อันดีระหว่าง 1/2557 และ 2/2557
ตัวบ่งชี้ 9.3
ครูและผู้ปกครอง
ผู้ปกครองและนักเรียน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมี จานวน 224 คน
ส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมูล

48

โครงการ/กิจกรรม

โครงการหนูน้อยรักการอ่าน

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ

โครงการหอนอนน่าอยู่เพื่อนเป็นผู้มี
น้าใจ

วัตถุประสงค์
มีความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
เพื่อให้ครูและนักเรียน
ใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน ครู
63 คนและนักเรียน
224 คน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

1. จานวนครูและ
นักเรียนใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน ครู
63 คน และนักเรียน
224 คน
2. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 85
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก 1. ผู้ปกครองและ
การแสวงหาและใช้
นักเรียนได้รับประโยชน์
ข้อมูลประกอบ
จากการเข้าร่วม
การวางแผนการเรียน โครงการ ระดับมาก
และการศึกษาต่อ
ขึ้นไปร้อยละ 100.00
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก 2. ผู้ปกครองมีความงานอาชีพอย่าง
พึงพอใจโครงการแนะ
หลากหลายและมี
แนวการศึกษาต่อและ
การเตรียมตัวสู่อาชีพ อาชีพ ระดับมากขึ้นไป
ที่ตนเองถนัดและ
ร้อยละ 88.00
สนใจ
เพื่อให้ นักเรียน
นักเรียนร้อย 90 มี
จานวน 224 คน มี ความรู้ความเข้าใจเห็น
ความรู้ความเข้าใจ
ความสาคัญของ

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.4
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1,2.2
มาตรฐานที่ 6
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เห็นความสาคัญของ
โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมี
ความสุขสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการ
เรียนและดารงชีวิต
ประจาวันได้
กิจกรรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
1. เพื่อให้นักเรียน
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง จานวน 224 คน
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือ
ได้รับการรักษา
สุขภาพ
สุขภาพอนามัยอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องจน
มีสุขภาพดี
2. มียาและเวชภัณฑ์
เพียงพอให้บริการ
นักเรียน
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
1. เพื่อจัดโปรแกรม
- ประเมินพัฒนาการของนักเรียน
การฝึกกายภาพบาบัด
- วางแผนการรักษาฟื้นฟู
ที่เหมาะสมกับ
- ให้การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
นักเรียนเป็น
- ส่งต่อเพื่อรับการรักษาในสถานพยาบาล รายบุคคล
- จัดหาสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก ที่
2. เพื่อนานักเรียน
เหมาะสมและจาเป็นกับนักเรียนเป็น
พิการทางร่างกายหรือ
รายบุคคล
การเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ เข้ารับการ
รักษา แก้ไขความ
พิการจากแพทย์
เฉพาะทางเพื่อจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องช่วย

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
โครงการเข้าร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1,6.2,6.3
กิจกรรมอย่างมี
ความสุขสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการ
เรียนและดารงชีวิต
ประจาวันได้
นักเรียนร้อยละ 95
ได้รับการรักษาสุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องจนมีสุขภาพดี
- มียาและเวชภัณฑ์
เพียงพอให้บริการ
นักเรียน

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1,1.2,1.3,1.4,
1.5,1.6

1. นั กเรี ย น จ านวน
224 คน ได้รับการดูแล
แ ล ะ จั ด โ ป ร แ ก ร ม
การฝึ กกายภาพบ าบั ด
ที่เหมาะสม
2. นักเรียน จานวน
30 คน ได้รับการจัด
โปรแกรมการฝึก
กิจกรรมบาบัดที่
เหมาะสม
3. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่มีความ
จาเป็นต้องใช้ กาย

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่1.1,1.2
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์

โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียนและการเปลี่ยนผ่าน

โครงการบ้านพัฒนาทักษะ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ระเบียบวินัย
- โครงการวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
- กิจกรรมวันไหว้ครู

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
ความพิการให้กับ
อุปกรณ์ ได้รับ การ
นักเรียนอย่าง
ดูแล จัดหา
เหมาะสม
กายอุปกรณ์
เพื่อให้ นักเรียน
นักเรียนร้อยละ 100
มาตรฐานที่ 1
จานวน 224 คน ได้ ได้รับประทานอาหารมี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
รับประทานอาหารมี คุณค่าครบ 5 หมู่
คุณค่าครบ 5 หมู่
เพียงพอและมีน้าหนัก
เพียงพอและมีน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ส่วนสูงและ
ทางกายตามเกณฑ์
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
เพื่อให้ นักเรียน
นักเรียนร้อยละ 100
มาตรฐานที่ 7
จานวน 224 คน
ได้รับการดูแลส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6,7.9
ได้รับการดูแลส่งเสริม และช่วยเหลือหรือ
และช่วยเหลือหรือ
แนะนาเมื่อมีปัญหา
แนะนาเมื่อมีปัญหา อย่างรวดเร็วและมี
อย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพ
คุณภาพ
เพื่อให้ นักเรียน
นักเรียนร้อยละ 100
มาตรฐานที่ 7
จานวน 5 คน ได้รับ ได้รับการดูแลส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6,7.9
การดูแลส่งเสริมและ และช่วยเหลือหรือ
ช่วยเหลือหรือแนะนา แนะนาเมื่อมีปัญหา
เมื่อมีปัญหาอย่าง
อย่างรวดเร็วและมี
รวดเร็วและมีคุณภาพ คุณภาพ
1. ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 90 นักเรียน มี
มาตรฐานที่ 2
นักเรียนให้มีคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมส่งผล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2
จริยธรรมและ
ดีต่อครู นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานที่ 10
คุณลักษณะอันพึ่ง
และสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6
ประสงค์

51

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมวันพ่อ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
- กิจกรรมสภานักเรียนไทย
- กิจกรรมนักเรียนศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
นักเรียนร้อยละ 85
การมีประชาธิปไตยใน ได้รับการส่งเสริมและมี
โรงเรียน
ค่านิยมที่ดีในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
เพื่อให้ นักเรียน
ร้อยละ 90 นักเรียน
จานวน 224 คน
ได้รับประสบการณ์ตรง
ได้รับประสบการณ์
มีทักษะในการดาเนิน
ตรงมีทักษะในการ
ชีวิตและการทางานมี
ดาเนินชีวิตและการ เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ทางานมีเจตคติที่ดีต่อ สุจริต
อาชีพสุจริต

กิจกรรมวันประชาคมอาเชียน

เพื่อให้ นักเรียน 224
คน เข้าร่วมกิจกรรม
และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเชียน

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเชียน

โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

1. เพื่อให้นักเรียน ครู 1. นักเรียน ครูและ
และบุคลากรสมัคร
บุคลากรสมัครเป็น
เป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ร้านค้า

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4,1.5
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
มาตรฐานที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1,13.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
มาตรฐานที่13
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2
มาตรฐานที่ 6
6.1 , 6.2 , 6.3
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
ร้านค้า
ร้อยละ50 และมีความ
2. เพื่อให้นักเรียนได้ พึงพอใจในการ
เรียนรู้และฝึก
ดาเนินงานของร้านค้า
ปฏิบัติการทางานใน สหกรณ์ ร้อยละ100
รูปแบบสหกรณ์
2. นักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติการ
ทางานในรูปแบบ
สหกรณ์
งานแผนงานและงบประมาณ
เพื่อให้ครูและ
ครูและบุคลากรร้อยละ
มาตรฐานที่ 8
บุคลากร ร่วมจัดทา 100 ร่วมจัดทา
ตบช.ที่ 8.1-8.6
แผนพัฒนาคุณภาพ แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และ
สถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน ประจาปีของโรงเรียน
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
เพื่อระดมทรัพยากร ร้อยละ 100 มีการ
มาตรฐานที่ 8
และประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ของสถานศึกษาในทุก ระดมทรัพยากรและ
ตบช.ที่ 8.1-8.6
ด้าน นามาพัฒนา
ประสานความร่วมมือ
มาตรฐานที่ 9
สถานศึกษา
กับองค์กรอื่น
ตบช.ที่ 9.1-9.3
มาตรฐานที่ 15
ตบช.ที่ 15.1-15.2
งานควบคุม ตรวจสอบภายใน ติดตาม เพื่อมีการควบคุม
ได้ดาเนินการควบคุม
มาตรฐานที่ 8
ประเมินผล การดาเนินงาน การใช้เงิน ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
ตบช.ที่ 8.1-8.6
และรายงานผลการดาเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล ติดตาม ประเมินผล
มาตรฐานที่ 15
การดาเนินงาน การใช้ การดาเนินงาน การใช้
ตบช.ที่ 15.1-15.2
เงินและรายงานผล
เงินและรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
/ร้อยละ 90
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาระบบ
นักเรียน ผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 14.2 15
บริหารจัดการกลุ่มงานบริหารงาน
บริหารจัดการ กลุ่ม บุคลากรภายใน
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โครงการ/กิจกรรม
ทั่วไป

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
บริหารทั่วไปให้
โรงเรียนปฏิบัติงาน และ
บุคลากร นักเรียนและ ใช้บริการมีความพึง
ผู้ปกครองได้รับ
พอใจ ร้อยละ 80 และ
การบริการด้วย
บุคลากรสามารถ
ความสะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงานได้อย่างดี
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐานสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
ตารางที่ 2.3 แสดงข้อมูลกลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบธุรการ
สารบรรณ

เพื่อดาเนินงานธุรการ
และสารบรรณอย่าง
เป็นระบบ

โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์

เพื่อให้บริการ ครูและ
บุคลาการและผู้มา
ศึกษาดูงาน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
ร้อยละ 100 การ
มาตรฐานที่ 8
ดาเนินงานธุรการและ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1-8.6
สารบรรณอย่างเป็น
มาตรฐานที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1- 14.2
ร้อยละ 100 ครูบุคลากร
มาตรฐานที่ 11
นักเรียนและผู้มารับการ ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 – 11.2
บริการได้รับความสะดวก
ในการใช้ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตารางที่ 2.4 แสดงข้อมูลกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

เพื่อให้การดาเนินงาน
เกิดผลดีต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน

งานบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)

เพื่อให้โรงเรียนมีการ
กระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาโดย
ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชุนปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล

โครงการพัฒนาสารธารณูปโภค

เพื่อให้ ครูบุคลากร
นักเรียนทุกคนได้รับบริการ
งานสาธารณูปโภค

โครงการพระราชพิธีโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ร้อยละ 100 ครูและ
นักเรียน ได้ร่วมจัดงาน
พระราชพิธี

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
มาตรฐที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1-8.6

ร้อยละ 90 ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและผู้มารับ
บริการได้รับการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรในโรงเรียน/
มาตรฐานที่ 8
ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่
/คณะกรรมการ
8 .1 – 8.6
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานที่ 9
บุคคลภายนอก มีความพึง ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 - 9.3
พอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน ร้อยละ 100
และให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
ได้รับ การพัฒนามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ร้อยละ 100 ครูบุคลากร
มาตรฐานที่ 11
นักเรียนทุกคนได้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
งานสาธารณูปโภคเพียงพอ มาตรฐานที่ 13
ต่อความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1
ร้อยละ 100 ครูและ
มาตรฐที่ 14
นักเรียนทุกคนได้จัดงาน ตัวบ่งชีท้ ี่ 14.1-14.2
พระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
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โครงการ/กิจกรรม
งานบริหารการเงินและบัญชี

งานบริหารพัสดุและ
ครุภัณฑ์

งานสารสนเทศ
- กิจกรรมจัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินงานการเงิน
และบัญชีทะเบียนเงิน
งบประมาณทุกประเภท
ของหน่วยงาน
1.เพื่อจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ
2.เพื่อจัดทารายงานชุด
เบิกจ่ายพัสดุ ตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ
3.เพื่อกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงาน
พัสดุประจาปี
เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
การใช้เงินถูกต้องตาม
ระเบียบการเงินการคลัง
ร้อยละ 100

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 8
ตบช.ที่ 8.1-8.6

ร้อยละ 100 งานบริหาร
พัสดุและครุภัณฑ์มี
การควบคุม ดูแล และ
กากับเกี่ยวกับงานพัสดุ
และเบิกจ่ายพัสดุ ตาม
โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 14
ตบช.ที่ 14.114.2
มาตรฐานที่ 15
ตบช.ที่ 15.115.2

สถานศึกษามีระบบจัด
การข้อมูลในการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 87

มาตรฐานที่ 11
ตบช.ที่ 11.211.3มาตรฐาน
ที่ 12
ตบช.ที่ 12.3

