บทที่ 4
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มีโครงการ/กิจกรรม จาแนกตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ปีการศึกษา 2559
จานวนโครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
45
4,414,400
ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
14
580,000
ทางวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
แนวทางที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
4
88,000
แนวทางที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การสื่อสาร
5
160,000
การเรียนรู้ การทางานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
8
450,000
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างและอนุรักษ์ความเป็นไทย ตามแนวปรัชญา
6
73,400
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
5
3,008,000
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตามระบอบ
3
55,000
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
แนวทางที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสากล
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างครูให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน
แนวทางที่ 4 สร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม การเป็น
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่าย
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มแี หล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมสาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
รวมจานวนโครงการทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
จานวนโครงการ งบประมาณ
4
200,000
1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

14

435,750

2

83,750

1

20,000

5

180,000

3
3

40,000
130,000

6

274,100

5

260,000

1

14,100

69

5,324,250
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2. ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ประจาปีการศึกษา 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมี
ศักยภาพเป็นพลเมือง
อาเซียน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษา

โครงการ
1. โครงการรักการอ่าน
2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
เทศบาล
3. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
และระดับประเทศ
4. โครงการค่ายคณิตศาสตร์จูเนียร์
5. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ซีเนียร์
6. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน
(1/2559)
7. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน
(2/2559)
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
9. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
10. โครงการ English Day
11. โครงการ English Camp

จานวนเงิน
20,000
50,000

ผู้รับผิดชอบ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางเครือวัลย์ อุตมะโน

50,000

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

50,000
40,000
60,000

นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
นางเครือวัลย์ อุตมะโน

60,000

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

100,000

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

100,000
20,000
50,000

นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นางสาวพัชญ์วิสาข์ จันทพิมพ์
นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมี
ศักยภาพเป็นพลเมือง
อาเซียน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษา
แนวทางที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน

โครงการ
12. โครงการ English time for Kids
13. โครงการ English Camp for Kids
14. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันใน
โรงเรียนท้องถิ่น
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
16. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
17. โครงการปัจฉิมนิเทศ
18. โครงการเปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร
แนวทางที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 19. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
การคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การ 20. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ทางานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 21. โครงการ Science Kids

จานวนเงิน
10,000
20,000
50,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางเครือวัลย์ อุตมะโน

23,000
15,000
30,000
20,000
50,000

นายวสันต์ นายด่าน
นายชาติชาย เบญจวรรณ์
นางสาวพัชญ์วิสาข์ จันทพิมพ์
นางสาวพัชญ์วิสาข์ จันทพิมพ์
นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

30,000

นางสาวเจนจิรา ปวงคา

10,000

นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

23. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

50,000

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา

24. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านโครงการ

20,000

นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างผู้เรียนให้
พัฒนาผู้เรียนให้มี
มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพตามมาตรฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และมีศักยภาพเป็น
พลเมืองอาเซียน

แนวทางที่ 5 เสริมสร้างและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของผู้เรียน

โครงการ
25. โครงการคุณธรรมนาชีวิต
26. โครงการเทิดทูนพระคุณพ่อ
27. โครงการเทิดทูนพระคุณแม่
28. โครงการน้อมราลึกพระคุณครู
29. โครงการพบพระชาระใจ
30. โครงการวันกตัญญู
31. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
32. โครงการ SBMLD (ในระบบ)
33. โครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

จานวนเงิน
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
0
50,000
300,000
10,000

ผู้รับผิดชอบ
นายวิชัย แก้วปวน
นายศิวาพร เกษแก้ว
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นายชาติชาย เบญจวรรณ์
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

34. โครงการรักษ์ภาษาไทย
35. โครงการออมทรัพย์ตามรอยพ่อ
36. โครงการเด็กดีมีเงินออม
37. โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
38. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน (1/2559)
39. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน (2/2559)
40. โครงการอาหารกลางวัน
41. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
42. โครงการต่อต้านยาเสพติด

40,000
0
0
23,400
80,000
60,000
2,800,000
50,000
18,000

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
น.ส.อรนรินทร์ มุกดา
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นายวสันต์ นายด่าน
นายวสันต์ นายด่าน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และมีศักยภาพเป็น
พลเมืองอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมระเบียบวินัย 43. โครงการพัฒนาผู้เรียน : ลูกเสือ/ยุวกาชาด
และปฏิบัติตนตามระบอบ
44. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 45. โครงการสภาจิ๋ว
ทรงเป็นประมุข

จานวนเงิน
40,000
10,000
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
นายวสันต์ นายด่าน
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสากล
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างครูให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน
แนวทางที่ 4 สร้างความตระหนัก
และค่านิยมร่วม การเป็น
ประชาคมอาเซียน

โครงการ
46. โครงการอบรมพัฒนาครูสู่การเรียนรู้รูปแบบ STEM

จานวนเงิน
50,000

ผู้รับผิดชอบ
นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

47. โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมครู

50,000

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

48. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

50,000

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี

49. โครงการพัฒนาบุคลากร : กิจกรรมพัฒนาครูสู่
อาเซียน

50,000

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

จานวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

50. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

50,000

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

51. โครงการ SBMLD (พัฒนาศักยภาพกรรมการฯ)

33,750

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่าย
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสู่ ความเป็นเลิศ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดสอนซ่อมเสริม การนิเทศ
ภายใน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ

52. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

20,000

นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์

53. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
54. โครงการงานทะเบียน
55. โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ของโรงเรียน
56. โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา (1/2559)
57. โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา (2/2559)

30,000

นายกฤษณะ ปิกวงค์

30,000
20,000
50,000
50,000

นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายกฤษณะ ปิกวงค์
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

โครงการ
58. โครงการประชุมผู้ปกครอง (1/2559)
59. โครงการประชุมผู้ปกครอง (2/2559)
60. โครงการวิทยากรอาสา
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา 61. โครงการวัดผลและประเมินผล (1/2559)
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 62. โครงการวัดผลและประเมินผล (2/2559)
สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
63. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและ
64. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
พัฒนาสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 65. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ประถมศึกษา)
และอาคารสถานที่ให้ ต่อการ จัดการศึกษาอย่างมี
66. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ปฐมวัย)
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง ประสิทธิภาพ
67. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมใน
ยั่งยืน
โรงเรียน
68. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แนวทางที่ 2 พัฒนาอาคาร
69. โครงการ 5 ส : กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่
สถานที่ให้พร้อมสาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

จานวนเงิน
20,000
20,000
0
50,000
50,000
30,000
100,000
60,000
10,000
50,000
40,000
14,100

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
น.ส.นงลักษณ์, นายชาติชาย
นายกฤษณะ ปิกวงค์
นายกฤษณะ ปิกวงค์
น.ส.จุฑามาศ, น.ส.สุปราณี
นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์
นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นายวิชัย แก้วปวน
นายศิวาพร เกษแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
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3. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
ที่

โครงการ

1

โครงการรักการ
อ่าน

2

โครงการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับ
เทศบาล

3

โครงการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาค
และระดับประเทศ

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้
ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ
นักเรียนเลือกอ่านหนังสือเล่มโปรด
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
แล้วอัดวีดโี อลงเผยแพร่ในเว็บ
โรงเรียน และทาบันทึกรักการอ่าน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มี
- นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
ความสามารถด้านวิชาการ
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์เข้า
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูให้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของ
ประกวดสื่อและนวัตกรรมครู
ท้องถิ่น
- ครูเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสื่อ
และนวัตกรรมครูการแข่งขันทักษะ
วิชาการของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มี
- นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
ความสามารถด้านวิชาการ
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์เข้า
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูให้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ประกวดสื่อและนวัตกรรมครู
ภาคและระดับประเทศ
- ครูเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสื่อ
และนวัตกรรมครูการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาคและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
20,000

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- นักเรียนรู้จกั ใช้เวลาว่างใน
การอ่านหนังสือด้วยตนเอง
- นักเรียนเห็นคุณค่าของการ
อ่านและมีนิสยั รักการอ่าน
- นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถ
- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
การผลิตสื่อนวัตกรรม
- นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถ
- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
การผลิตสื่อนวัตกรรม

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัย
รักการอ่าน และรักการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ร้อยละของรางวัลที่ได้รับ
จากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้องถิ่น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

ร้อยละของรางวัลที่ได้รับ
จากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

นางเครือวัลย์ อุตมะโน
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ที่

โครงการ

4

โครงการค่าย
คณิตศาสตร์จูเนียร์
(ป.1-3)

5

โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ซีเนียร์
(ป.4-6)

6

โครงการพัฒนา
ทักษะตามความ
ถนัดของนักเรียน
(1/2559)
โครงการพัฒนา
ทักษะตามความ
ถนัดของนักเรียน
(2/2559)
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

7

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
นักเรียน ชั้น ป.1-3 เข้าค่าย
คณิตศาสตร์ จานวน 1 วัน

งบประมาณ

- เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้
กระบวนการกลุ่มในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันได้
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียน ชั้น ป.4-6 เข้าค่าย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ จานวน 1 วัน
- เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ/ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้นกั เรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการ
ทางานอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี กล้า
แสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
- เพื่อพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะตามความ
ถนัดให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์

50,000

- เพื่อพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน

- เพื่อให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับดี
- เพื่อให้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
จะได้รับ
นักเรียน ชั้น ป.1-3 ที่เข้าร่วม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่
ค่ายคณิตศาสตร์จูเนียร์ ได้รับการ เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์จาก
ประสบการณ์ตรง

40,000

นักเรียน ชั้น ป.4-6 มีเข้าร่วมค่าย
คณิตศาสตร์จูเนียร์ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์จาก
ประสบการณ์ตรง

60,000

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะตามความ
ถนัดให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์
ทั้ง 8 กลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เพิ่มทักษะให้กับผู้เรียน
มีการจัดทาเอกสารประกอบการ
สอนใน แต่ละกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ
นางเครือวัลย์ อุตมะโน

น.ส.สุปราณี สงวนรัษฎ์

พัฒนาทักษะตามความถนัดของ
นักเรียนให้สู่ความเป็นเลิศ

- ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ซีเนียร์ผ่านฐานทุกฐาน และ
ผ่านเกณฑ์ การประเมินของ
แต่ละฐาน
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

60,000

พัฒนาทักษะตามความถนัดของ
นักเรียนให้สู่ความเป็นเลิศ

- ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

100,000

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

นางเครือวัลย์ อุตมะโน
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เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
งบประมาณ
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จะได้รับ
- ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติว
100,000 นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
วิชาการและความคิด
ปีที่ 1 – 6 ในคาบที่ 1 ของวัน
สร้างสรรค์ และการทดสอบ
จันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเพื่อเตรียม
ต่างๆ ของต้นสังกัด
ความพร้อมให้กบั นักเรียนในการ
สอบวัดระดับความรู้ของต้นสังกัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านวิชาการ
- เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพือ่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การทดสอบ
สมรรถนะ, NT, O-Net

10

โครงการ English
Day

ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรรม
ด้านภาษาอังกฤษและสนุกกับ
การเรียนรู้

โครงการ English
Camp

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
รายวัน
- จัดบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียน
ระดับประถมศึกษา จานวน 2 วัน

20,000

11

- เพื่อให้สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียนหรือ
นาเสนอด้วยวิธีต่างๆ
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนรู้
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารโดยการพูดการอ่านและการเขียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรรมด้าน
ภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนรู้

50,000

- ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรรม
ด้านภาษาอังกฤษและสนุกกับ
การเรียนรู้

12

โครงการ English
time for Kids

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลของ
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มี
เจคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

โครงการ English
Camp for Kids

จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษรายวัน
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ได้แก่
กิจกรรมหน้าเสาธง เพลง
คาศัพท์
จัดค่ายภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย ทุกคน
ระยะเวลา 1 วัน

10,000

13

- เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้เกิดแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน
เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น และมีเจคติที่ดีต่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ผ่านการพูดเขียน
หรือนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ

20,000

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล ๗ ฝั่งหมิน่ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ ในการร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ผลการทดสอบระดับท้องถิ่นราย น.ส.กฤติญา กิติมา
สาระไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่
ฯ เขต 1 (ป.2และป.5)
- ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่า
กว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ (ป.3
และ ป.6)
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
น.ส.กนกพิชญ์ โนกุล
โครงการ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วม
โครงการผ่านฐานทุกฐาน และผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
แต่ละฐาน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

น.ส.พัชญ์วิสาข์ จันทพิมพ์
น.ส.วิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านฐานทุกฐาน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละฐาน

น.ส.เฌนิศา ครุฑเงิน

น.ส.เฌนิศา ครุฑเงิน

108

ที่

โครงการ

14

โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
รองรับการแข่งขัน
ในโรงเรียนท้องถิ่น

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันคน ติวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
เก่งระดับท้องถิ่น
ปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนระดับ
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ เข้าร่วมการ
สอบแข่งขันคนเก่ง

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ
คัดเลือกจากการแข่งขันคน
เก่งระดับท้องถิ่น และรางวัล
ที่ได้จากการแข่งขัน

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย

- เพื่อให้ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมวันเด็ก และ
นันทนาการ

18

โครงการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

19

โครงการปัจฉิม
นิเทศ

- เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครู
กับนักเรียน

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
กิจกรรมแข่งขันและตอบคาถามชิง
รางวัลสาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗
ฝั่งหมิ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและการดารงชีวิตของ
ประชากร ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
ของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสาเร็จของตนนักเรียนมีขวัญ
และกาลังใจในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพและนักเรียนเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป

งบประมาณ
23,000

15,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สังคมเหมาะสมกับวัย
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
เกิดความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างครูกับนักเรียน

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

นายวสันต์ นายด่าน

ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

น.ส.พัชญ์วิสาข์ จันทพิมพ์

นายชาติชาย เบญจวรรณ์

109

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ การคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทางานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

20

โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์
- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
นักเรียน ชั้น ป.4-6 เข้าค่ายดารา
ศาสตร์ (แบบพักค้างคืน) จานวน 2
วัน 1 คืน โดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

21

โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์
- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์

นักเรียน ชั้น ป.1-6 ร่วมกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ทีโ่ รงเรียน โดยจัดเป็น
ฐานให้นักเรียนร่วมกิจกรรม

30,000

22

โครงการ Science
Kids

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

10,000

23

- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สาหรับ
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ นักเรียนประถมศึกษา โดยนักเรียนจะได้ทากิจกรรม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะกระบวนการทาง
ผ่านโครงงาน

นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน ร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเข้า
ค่ายวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียน โดย
จัดเป็นฐานให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน และส่งเสริมการทาโครงงาน
ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มสาระ โดยใช้
การทาโครงงานที่ตอบสนองโจทย์
ปัญหาชีวิตประจาวัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

วิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ทาให้เกิดการเรียนรูท้ ี่ยั่งยืน

งบประมาณ
50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และฝึกทักษะฯ จาก
ประสบการณ์ตรง
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและฝึก
ทักษะฯ จากประสบการณ์ตรง

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากประสบการณ์ตรง
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
เป็นความคิดรวบยอด

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่
เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
- ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 100 ที่
เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
แต่ละฐาน
- ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มี
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

นางสาวเจนจิรา ปวงคา

น.ส.นงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

น.ส.อรนรินทร์ มุกดา

110

ที่
24

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา
- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
กระบวนการเรียนรู้ สาหรับเด็กระดับปฐมวัย ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านการคิด การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านโครงการ
ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
กิจกรรมตามวัยเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้วยการเรียนรูปแบบ
โครงการ

งบประมาณ
20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
เป็นความคิดรวบยอด

ตัวชี้วดั
ร้อยละของพัฒนาการเด็ก
ที่เรียนรูผ้ ่านโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฑามาศ เหรียญแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่

โครงการ

25

โครงการคุณธรรม
นาชีวิต

26

โครงการเทิดทูน
พระคุณพ่อ

27

โครงการเทิดทูน
พระคุณแม่

เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
งบประมาณ
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จะได้รับ
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มีความ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
60,000
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗
กตัญญูกตเวทีมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มี จริยธรรม ทุกเช้าวันพุธ เพือ่ ฝึกให้
ฝั่งหมิ่น มีความกตัญญูกตเวที
มารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
นักเรียนเกิดสมาธิ และมีสติ พร้อมที่
มีสมาธิ และมีสติพร้อมที่จะ
จะเรียนรู้ต่อไป
เรียนรู้ต่อไป
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที จัดกิจกรรมสดุดีวันพ่อ ณ ห้องประชุม
10,000
นักเรียนเกิดความจงรักภักดีต่อ
ต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากร
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพ่อของ
- เพื่อให้นักเรียนมีมารยาท ค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตน ทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี
แผ่นดิน และมีความกตัญญูต่อ
ตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที จัดกิจกรรมสดุดีวันแม่ ณ ห้องประชุม
10,000
นักเรียนเกิดความจงรักภักดีต่อ
ต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
นักเรียนทุกคน ครูและบุคลากร
พระราชินีผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน
- เพื่อให้นักเรียนมีมารยาท ค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตน ทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี
และมีความกตัญญูต่อพ่อแม่
ตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
และผู้มีพระคุณ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของจานวนนักเรียน นายวิชยั แก้วปวน
ที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นายศิวาพร เกษแก้ว

- ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม

111

ที่

โครงการ

28

โครงการน้อมราลึก
พระคุณครู

29

โครงการพบพระ
ชาระใจ

30

โครงการวันกตัญญู

31

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ ห้องประชุม
ต่อครูบาอาจารย์
นักเรียนทุกคน และคณะครูเข้าร่วม
- เพื่อให้นักเรียนมีมารยาท ค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตน พิธีไหว้ครู
ตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
- เพื่อให้มกี ารจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ฝั่งหมิ่น เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ
- เพื่อให้มวี ินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม ตามประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
วันสาคัญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีและ
กล้าแสดงออก
- เพื่อให้ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย

นักเรียนระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ร่วมแสดงความกตัญญูโดยการนาของ
ที่ระลึกมาจากบ้านเพือ่ มอบให้
ผู้สูงอายุในชุมชน แม่บ้าน แม่ครัว
นักการภารโรง
โครงการระบบดูแล - เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
- เพื่อให้โรงเรียนผู้ปกครองหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
หรือชุมชนมีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม
ทางานที่ชัดเจนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการ
และสติปัญญาตลอดปีการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มี
- เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขระหว่าง
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง โรงเรียนกับผู้ปกครอง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา

งบประมาณ
10,000

10,000

-

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมีความกตัญญู ราลึก
ถึงพระคุณครู

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม

นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติตน
ร่วมกิจกรรม ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัน
สาคัญต่างได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
และกล้าแสดงออก

ร้อยละ 80 ของจานวน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

นายชาติชาย เบญจวรรณ์

ความพึงพอใจของชุมชนที่
มีต่อโรงเรียนเทศบาล ๗
ฝั่งหมิ่น

นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม

นักเรียนของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนที่มี
ปัญหาสามารถได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้วยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

- ความพึงพอใจของ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ผู้ปกครอง
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่มีปัญหาได้รับ
การช่วยเหลือด้วยความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง

112

ที่

โครงการ

32

โครงการ SBMLD
(ในระบบ)

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- ส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทา จัดการศึกษาในระบบตามโครงการ
ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเพิ่มเป็นวิชาเลือก ได้แก่ ดนตรี
- เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ ว่ายน้า นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษเพือ่
ในการนาทรัพยากรในท้องถิ่นไปใช้ในการประกอบ การสื่อสาร
อาชีพอย่างครบวงจร
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
จะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ประชาชนและชุมชนใน
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ท้องถิ่นมีความพึงพอใจ
จัดการศึกษาในระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุปราณี สงวนรัษฎ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างและอนุรักษ์ความเป็นไทย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33

โครงการหนูน้อย
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย

34

โครงการรักษ์
ภาษาไทย

- เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
- เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแต่งกายตามวัฒนธรรม
ไทย
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้ยั่งยืนและ
ราลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นได้รู้จักการแต่ง
กายและการละเล่นแบบไทย
จัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 บริเวณโรง
อาหาร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

งบประมาณ
10,000

40,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

- นักเรียนมีความซาบซึ้ง รับรู้
และเห็นคุณค่าในศิลปะอัน
งดงามของวัฒนธรรมพื้นเมือง
- นักเรียนสามารถเข้าร่วมการ
แสดงกิจกรรมนาฏศิลป์
พื้นเมืองได้เหมาะสมกับวัย

ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

ความพึงพอใจของนักเรียน นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ที่ร่วมกิจกรรม

113

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
มีการออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36

โครงการออม
ทรัพย์ตามรอยพ่อ

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นทุกคนมี
ความประหยัดและรู้จกั การอดออม

37

โครงการเด็กดีมีเงิน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นทุกคนมี
ออม
ความประหยัดและรู้จกั การอดออม

มีการออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้ง

38

โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

39

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียน (1/2559)

- กิจกรรมการเกษตรมีการปลูกพืชผัก
สวนครัว การเพาะต้นอ่อนเพื่อเป็น
ผลผลิตส่งโรงครัวและเมื่อเหลือจาก
การบริโภคนาผลผลิตเหล่านั้น
จาหน่าย
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอนามัย
นักเรียน ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

- เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูด้ ้าน
การเกษตรและนามาบูรณาการเพื่ออาหารกลางวัน
กับการเรียนการสอนในหลักสูตร
- เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขอนามัยและ
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

งบประมาณ
-

-

23,400

80,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗
ฝั่งหมิ่น ทุกคนมีความประหยัด
และรู้จักการอดออม
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗
ฝั่งหมิ่น ทุกคนมีความประหยัด
และรู้จักการอดออม
- นักเรียนได้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ สามารถนาไปใช้
ได้ในชีวิตประจาวัน
- นักเรียนได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ
สุขอนามัยและดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัย

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
โครงการ
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม นางสาวนงลักษณ์
โครงการ
วงค์ราษฎร์
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม น.ส.อรนรินทร์ มุกดา
โครงการ

- ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

นางลภัสรดา ดินหม้อ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

40

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียน (2/2559)

- เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขอนามัยและ
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

41

โครงการอาหาร
กลางวัน

- เพื่อให้ผู้เรียนมีสขุ นิสัยในการดูแลสุขภาพ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
- ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

42

โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์

43

โครงการต่อต้านยา
เสพติด

- เพื่อให้ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ และสังคม เหมาะสมกับวัย
- เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอนามัย
นักเรียน ได้แก่ แก้วน้าสแตนเลส
ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กบั
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และมีความปลอดภัยสาหรับตนเอง
และบุคคลใกล้ชิดได้ด้านคุณภาพทุก
มื้อ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ของโรงเรียน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- ให้ความรูอ้ บรมครูที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
60,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ
สุขอนามัยและดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัย

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละของจานวนนักเรียน
ที่มีน้าหนักส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

นางลภัสรดา ดินหม้อ

นางลภัสรดา ดินหม้อ

2,800,000

- ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการอาหารกลางวัน

50,000

ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สังคมเหมาะสมกับวัย

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม นายวสันต์ นายด่าน
โครงการ
- ร้อยละของจานวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

18,000

- นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีงานอดิเรก

นายวสันต์ นายด่าน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

44

โครงการพัฒนา
ผู้เรียน : ลูกเสือ/
ยุวกาชาด

- เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
สาธารณะ รู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่นและบาเพ็ญประโยชน์

45

โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

46

โครงการสภาจิว๋

- เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
- เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และมีความเป็น
ประชาธิปไตย
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มีความเป็นประชาธิปไตยเพื่อ
ค้นหาเหตุแลผลในสิ่งที่สนใจ

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (แบบไป-กลับ)

งบประมาณ
40,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของจานวนนักเรียน น.ส.ศิริรัตน์ พรหมณี
ที่มีการพัฒนาตนเองให้มี
ระเบียบวินยั

จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โดยมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าคูหา
เลือกประธานนักเรียน

10,000

ผู้เรียนรู้จักเคารพในสิทธิ
ร้อยละของนักเรียนที่ไปใช้
เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภา
เสรีภาพของตนเอง และมี
นักเรียน
ความเป็นประชาธิปไตย

นายวสันต์ นายด่าน

จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภาจิ๋ว โดย
มีชั้นอนุบาล เข้าคูหาเลือกประธาน
นักเรียน

5,000

นักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
มีความเป็นประชาธิปไตย
เพื่อค้นหาเหตุแลผลในสิ่งที่
สนใจ

น.ส.นงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

ร้อยละของนักเรียนที่ไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภา
นักเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถในระดับสากล
ที่
47

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
โครงการอบรมพัฒนา - เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM
จัดอบรมการจัดการเรียนการสอน
ครูสู่การเรียนรู้
Education ที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM
รูปแบบ STEM
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการ
ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มสาระ โดยใช้
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้ทา
การทาโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะ ที่ตอบสนองโจทย์ปญ
ั หา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ ชีวิตประจาวัน
นาความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธกี าร
- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
ทาให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต
โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
เป็นความคิดรวบยอด

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
ทางการเรียนที่มี
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
STEM Education

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : เสริมสร้างครูให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ที่
48

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมพัฒนา - เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- จัดอบรมคุณธรรมริธรรมให้กับครู
เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน การดารงชีวิตและนาไปใช้
สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้

งบประมาณ
50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ผู้บริหารและครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพครู

ตัวชี้วดั
ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

49

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน

- เพื่อให้ครูมีสื่อนวัตกรรมใช้ในการ
เรียนการสอน
- เพื่อให้ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- ครูทุกคนของโรงเรียนเทศบาล ๗
ฝั่งหมิ่น มีสื่อและนวัตกรรมใช้ในการเรียน
การสอน

งบประมาณ
50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ครูสามารถพัฒนาสือ่ การ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน

ตัวชี้วดั
- จานวนสือ่ ที่ครู
ผลิต/คน/ปี

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิริรัตน์ พรหมณี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 : สร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม การเป็นประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

50

โครงการพัฒนาครูสู่
อาเซียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- จัดอบรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้
ให้กับครูเพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้

งบประมาณ
50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับสากล

ตัวชี้วดั
ร้อยละของครูที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

118

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
เทศบาล๗ฝั่งหมิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดทาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

51

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร

- เพื่อให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
- เพื่อให้มีรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจอย่างหลากหลาย
- เพื่อให้มกี ารส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
- เพื่อให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

52

โครงการ SBMLD (พัฒนา
ศักยภาพกรรมการฯ)

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
- จัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการปรับปรุง สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
พัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2 ครั้ง
- เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงานของโรงเรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น

งบประมาณ
50,000

33,750

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- สถานศึกษามีการพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตรทั้ง
ระบบ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
- สถานศึกษามีแนวทางการ
พัฒนาไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาได้มี
ความรู้ ความสามารถใน
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองต่อ
สถานศึกษา เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ยากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- จานวนครั้งของการ
ตรวจสอบทบทวน
หลักสูตร
- ร้อยละของการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร

นางเครือวัลย์ อุตมะโน

ความพึงพอใจ

น.ส.สุปราณี สงวนรัษฎ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ ความเป็นเลิศ
ที่
53

โครงการ
โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
- เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอน
อย่างมีกระบวนการสอนตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของตนเองให้เหมาะสมกับ
นักเรียนและดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างน้อย ภาค
เรียนละ ๓ ครั้ง โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระ และหัวหน้างานนิเทศภายใน

งบประมาณ
20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ครูได้นาผลการนิเทศภายในไป
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละของการ
นิเทศภายในโรงเรียน
- ร้อยละของครูมี
คุณภาพการสอน
ระดับดีขึ้นไป

นางทัศนีย์ แสงศรี
จันทร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

54

โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ

55

โครงการงานทะเบียน

56

โครงการพัฒนาเว็ปไซต์
ของโรงเรียน
โครงการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา (1/2559)

57

58

โครงการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา (2/2559)

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
พร้อมและทันต่อการใช้งาน
- เพื่อจัดเก็บ รักษาข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น
ข้อมูลและทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
- เพื่อออกหลักฐานใบสาคัญทางการ
เรียนสาหรับนักเรียน

เพื่อพัฒนาเว็ปไซด์ของโรงเรียนให้
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ด้านวิชาการ การกีฬา ความมี
วินัย คุณธรรมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน
- เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ด้านวิชาการ การกีฬา ความมี
วินัย คุณธรรมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จัดเก็บ รักษาข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
และทันต่อเหตุการณ์

งบประมาณ
30,000

จัดระบบการบันทึก การรายงานผล
และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียน

30,000

จัดทาเว็ปไซด์ และเช่า domain

20,000

จัดทาวารสารชบาสาร ไวนิล วีดิทัศน์
เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ให้
ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ

50,000

จัดทาวารสารชบาสาร ไวนิล วีดิทัศน์
เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ให้
ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศมีการจัดเก็บ
ที่เป็นระบบและทันต่อการใช้
งาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้
อย่างสะดวกและทันต่อ
เหตุการณ์
ข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียน
และเอกสารสาคัญทางด้านการ
เรียนได้รับการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบปลอดภัย และสะดวกต่อ
การใช้งาน
มีเว็ปไซด์โรงเรียนที่ทันสมัย

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละของความสมบูรณ์ นายกฤษณะ ปิกวงค์
ของข้อมูลสารสนเทศ
- ร้อยละของผู้ใช้บริการมี
ระดับความพึงพอใจมาก
ร้อยละของการจัดระบบ
การบันทึกการรายงานผล
และการส่งต่อข้อมูลของ
ผู้เรียน

นางโสพิชชาญ์ สมใจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

นายกฤษณะ ปิกวงค์

ชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวความก้าวหน้า
ในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง/องค์กรที่มีต่อ
การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา

น.ส.จุฑามาศ เหรียญแก้ว

ชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวความก้าวหน้า
ในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง/องค์กรที่มีต่อ
การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา

น.ส.จุฑามาศ เหรียญแก้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ที่
59

60

61

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการประชุมผู้ปกครอง - เพื่อเป็นการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
(1/2559)
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
- เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการประชุมผู้ปกครอง - เพื่อเป็นการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
(2/2559)
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
- เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการวิทยากรอาสา
- เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
ปัจจัยต่างๆในการจัดและพัฒนา
สถานศึกษา
- เพื่อให้นกั เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพบปะระหว่างครู
และผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการ
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

งบประมาณ
20,000

จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพบปะระหว่างครู
และผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการ
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

20,000

วิทยากรในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีความสามารถมาเป็นวิทยากรอาชีพ
สอนให้กับนักเรียนในอาฃีพที่ตนถนัด

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว

เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว

นักเรียนได้รับความรู้ที่
หลากหลายจากการ
ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง

ร้อยละของ
ผู้ปกครอง/
ชุมชนในการมีส่วน
ร่วมเป็นวิทยากร
อาสา

น.ส.นงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
นายชาติชาย เบญจวรรณ์

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- เพื่อให้ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอน - จัดทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ (ปพ.
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน ต่างๆ)
และอิงพัฒนาการของนักเรียน
- จัดทาข้อสอบวัดผลประเมินผลในแต่ละ
- เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและ
ภาคเรียน
ประเมินผลตามมาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

62

โครงการวัดผล
และ
ประเมินผล
(1/2559)

63

โครงการวัดผล
และ
ประเมินผล
(2/2559)

- เพื่อให้ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน
และอิงพัฒนาการของนักเรียน
- เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน

- จัดทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ (ปพ.
ต่างๆ)
- จัดทาข้อสอบวัดผลประเมินผลในแต่ละ
ภาคเรียน

50,000
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โครงการ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

- เพื่อจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา
- เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- เพื่อดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
- เพื่อมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
- เพื่อรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
- เพื่อมีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- เพื่อให้มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีนา
ผลพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัดมาวิเคราะห์
เพื่อใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป

30,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การวัดและการประเมินผล
เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนดไว้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ตัวชี้วดั

ร้อยละของครูที่มี
การวัดผล
ประเมินผลอย่าง
หลากหลายตาม
สภาพจริง
การวัดและการประเมินผล
ร้อยละของครูที่มี
เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนดไว้ถูกต้องตาม การวัดผล
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น ประเมินผลอย่าง
พื้นฐาน
หลากหลายตาม
สภาพจริง
- สถานศึกษาได้มีการพัฒนามาตรฐาน
- ร้อยละของผล
การศึกษา
การประเมินการ
- สถานศึกษาได้มีการตรวจสอบและ
ประกันคุณภาพ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา
- ภายในโดย
สถานศึกษาได้มีการมีการประเมินคุณภาพ สถานศึกษาและต้น
การศึกษา
สังกัด
- สถานศึกษาได้มีการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปี
- สถานศึกษาได้มีการมีการผดุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายกฤษณะ ปิกวงค์

นายกฤษณะ ปิกวงค์

น.ส.จุฑามาศ,
น.ส.สุปราณี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

65

โครงการห้องสมุดมีชีวิต

66

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
(ประถมศึกษา)

67

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
(ปฐมวัย)

68

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีหนังสือวารสาร
หนังสือพิมพ์อย่างหลากหลาย และ
เพียงพอ ต่อการอ่าน ค้นคว้า
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนนอกห้องเรียนทาให้
นักเรียนเกิดประสบการณ์ รู้จัก
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
จัดซื้อหนังสือ วารสาร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในห้องสมุด

งบประมาณ
100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
วิชาการ สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ง่าย
มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน

นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์

ความพึงพอใจของจานวน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์

นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

60,000

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนนอกห้องเรียนทาให้
นักเรียนเกิดประสบการณ์ รู้จัก
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

นักเรียนระดับปฐมวัยได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

10,000

มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง ความพึงพอใจของจานวน
ในและนอกสถานศึกษา
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

- เพื่อจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอและอยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ดี

จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ต่อปี
การศึกษา

50,000

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด สวยงามน่าอยูแ่ ละ
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

- ร้อยละของแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน

นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน

นายวิชยั แก้วปวน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

- เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่งคง
สะอาดและปลอดภัยอยู่ในสถานที่
ใช้การได้และไม่ก่ออันตรายต่อ
นักเรียนครูและบุคลากร
- เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
อาคารสถานที่ มีความมั่งคง
สะอาด และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่

งบประมาณ
40,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อาคารสถานที่
มีความมั่งคงสะอาดและ
ปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้
ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

ความพึงพอใจของนักเรียน นายศิวาพร เกษแก้ว
ครูและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่
71

โครงการ
โครงการ 5 ส

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจและมีวินยั ใน
การปฏิบัติงานให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อนากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อนากิจกรรม 5ส มาใช้เป็น
พื้นฐานในการดาเนินงานและการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา

เป้าหมาย
(รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรอบรม)
- จัดกิจกรรม 5 ส/Big cleaning day โดย
นักเรียน ครูและบุคลากรแบ่งเขตหน้าที่
การรับผิดชอบแล้วจัดเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย
- จัดกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่

งบประมาณ
14,100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ครูบุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของกิจกรรม 5 ส
และปฏิบัตกิ ิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของการประเมิน
โครงการ 5 ส

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิริรัตน์ พรหมณี
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