๑

กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ ICT ให้เหมาะสมและ
เพียงพอ

โครงการ/
กิจกรรม
๑. อนุรักษ์และ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีจติ สํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญและคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพ
ภูมทิ ัศน์โรงเรียนให้เอือ้ อํานวย
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และความเข้าใจ
ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ คุ ณ ค่า ข อ ง ทรั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเอง แสวงหาความรู้จ ากแหล่ ง ต่า งๆรอบตั ว
สามารถเชื่อ มโยงและแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ร่ วมกั น
สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวติ ได้
เชิงคุณภาพ
๑. นั ก เรี ย น มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจถึ ง
ความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีภูมทิ ัศน์ สะอาดร่มรื่น
สวยงาม สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สรุปเป็น
องค์ ค วามรู้ สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในชีวติ

๒. ปรับปรุงแหล่ง ๑. เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่า
เรียนรู้ (ห้องสมุด) ของการอ่านและการค้นคว้า
๒. เพื่อให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมห้องสมุด
๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนมี เจตคติที่ดตี อ่
ห้องสมุด
ต่อห้องสมุด

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนอนุบาล - ป.๖ เห็น
คุณค่า ของการอ่านและค้นคว้า
๒. ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนอนุบาล - ป.๖ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมห้องสมุด
๓. ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ่
ห้องสมุด
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนอนุบาล - ป.๖ เห็นคุณค่า ของการ
อ่านและค้นคว้า
๒. นักเรียนอนุบาล - ป.๖ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ห้องสมุด
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ ห้องสมุด

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.๑๑ บช.๑๑.๑

มฐ.๑๑ บช.๑๑.๓
มฐ.๑๓ บช.๑๓.๑

๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๓. ดูแลรักษา
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ความปลอดภัยใน ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่าง
โรงเรียน
ทั่วถึงทุกด้าน
๒. เพื่อให้สถานศึกษามีความ
ปลอดภัยจากอุบัตภิ ัยต่างๆ
๓. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
รักษาความปลอดภัย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รบั การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึงทุกด้าน
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความ
ปลอดภัยจากอุบัตภิ ัยต่างๆ
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการรักษาความปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัย
อย่างทั่วถึงทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากอุบัตภิ ัยต่างๆอย่างมีคุณภาพ
๓. บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสว่ นร่วมใน
การรักษาความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ

๔. บริหาร
งบประมาณและ
บัญชีการเงิน

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของระบบบัญชีการเงิน มี
การควบคุมการจัดทําบัญชี การเบิก-จ่าย
งบประมาณถูกต้อง ทันตามกําหนดและมีการ
รายงานที่เป็นปัจจุบัน
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีการควบคุม และจัดทําระบบบัญชี
การเงินที่เป็นปัจจุบนั โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมีคุณภาพ

๑. เพื่อให้มกี ารควบคุมและ
จัดทําระบบบัญชีของโรงเรียน
ที่เป็นปัจจุบัน
๒. เพื่อให้มคี วามโปร่งใสใน
การบริหารงานด้านการเงิน
และสามารถตรวจสอบได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.๑๑
บช.๑๑.๑-๑๑.๒

มฐ.๘
บช.๘.๑-๘.๖

๓

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

๕. จัดซือ้ -จัดจ้าง ๑. เพื่อให้มกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
สื่อและวัสดุ
สื่อวัสดุทางการศึกษา ที่ตรง
ทางการศึกษา
กับความต้องการ ความ
จําเป็น ทันเวลา เกิดประโยชน์
สูงสุด
๒. เพื่อส่งเสริมให้ใช้สื่อการ
เรียนรูท้ ี่ทันสมัย เหมาะสมกับ
เนือ้ หาสาระวิชา

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ มีสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ทันสมัยตรงตามความต้องการ
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีสื่อและวัสดุทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ พอเพียงต่อการจัดการเรียนรู้

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.๘
บช.๘.๑-๘.๖

