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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
ปการศึกษา 2558
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ทิศทางและยุทธศาสตร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
พ.ศ.2556 – 2559
1.วิสัยทัศน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เปนสถาบันการศึกษาที่สามารถใชเปนแหลงการเรียนรู
อางอิงในดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มุงพัฒนาวิชาการที่เปนองคความรูใหมทางศาสตรการศึกษาเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพของนักเรียน นิสิต และครูประจําการใหมีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคมอยางยั่งยืน

2.ปรัชญา
ความรู คูคุณธรรม

3.พันธกิจ
1.เปนแหลงการเรียนรูและฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิตคณะครุศาสตร
2.จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งดานความรูและคุณธรรม
จนเปนที่ยอมรับของสังคม
3.เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับนําไปใชในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่ยั่งยืนและเผยแพรสูวงการศึกษาของชาติ
4.มีสวนรวมในการยกระดับการศึกษาของชาติดวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาครูประจําการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ
5.ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติมีความภูมิใจในความเปนไทย

4.ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของยุทธศาสตรในชวง 4 ป พ.ศ.2556 – 2559 กําหนดไว 5ประการ คือ
1.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เปนโรงเรียนชั้นนําที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ระดับ
นานาชาติ
2.เปนโรงเรียนแหงปญญาที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานดานการสอนและดานการวิจัย
3.พัฒนานิสิตและผลิตนักเรียนที่เปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศและของโลก
4.เปนโรงเรียนที่มีระบบการจัดการที่มีความคลองตัว กระชับ รวดเร็ว และมี
เสถียรภาพทางการเงิน
5.เปนบานอันอบอุนของคนดีและคนเกงและมีความรับผิดชอบตอสังคม
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5.แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 6 ดานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ 5 ประการ
การที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม จะเปนโรงเรียนชั้นนําที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ระดับ
นานาชาติ และเปนโรงเรียนแหงปญญาที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานดานการสอนและดานการวิจัย (โดยใชยุทธศาสตร “กาว
ไกล” เปนตัวขับเคลื่อน) มีการพัฒนานิสิตและผลิตนักเรียนที่เปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศและของโลก (โดยใช
ยุทธศาสตร “ยกยอง” เปนตัวขับเคลื่อน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ประการจะเปนไปได โรงเรียนตองมีระบบการจัดการที่มีความ
คลองตัว กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน (โดยใชยุทธศาสตร “คลองตัวและมั่นคง” เปนตัวขับเคลื่อน) และสิ่ง
สําคัญอีกประการคือการเปนบานอันอบอุนของคนดีและคนเกงและมีความรับผิดชอบตอสังคม (โดยใชยุทธศาสตร “เกื้อกูล
และเปนสุข” เปนตัวขับเคลื่อน)

6.จํานวนยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและโครงการ
จํานวนยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการ

กาวไกล
ยกยอง
คลองตัว
มั่นคง
เกื้อกูล
เปนสุข
รวม

5
1
1
1
2
1
11

9
1
2
1
2
1
16

43
6
9
2
9
18
87

โครงการที่สําเร็จ
ตามเปาประสงค
40
5
9
2
7
13
76

สรุปโครงการที่ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ปการศึกษา 2558 มีทั้งหมด 87 โครงการ โดยโครงการที่
ดําเนินการเสร็จสิ้นและกําลังดําเนินการอยูมี 76 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.36 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการมี 11 โครงการ
คิดเปนรอยละ 12.64
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ผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
“โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เปนสถาบันการศึกษาที่สามารถใชเปนแหลงการเรียนรู อางอิงในดาน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ”

โรงเรียนไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตร FUN FIND FOCUS และมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใน
โครงการ Satit Chula English Program นอกจากนี้ยังมีการสอนดวยภาษาจีนกับเจาของภาษา ซึ่งที่ผานมาโรงเรียนได
ตอนรับบุคลากรทางการศึกษามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน ศึกษาดูงานทางการศึกษา ไมนอยกวา 25 ครั้งตอปการศึกษา
ทางโรงเรียนยังไดรับการตรวจประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยไดรบั ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพดีมาก
ทั้งสามรอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รางวัลบัณณาสสมโภช ครั้งที่
2 รางวัลสําหรับโรงเรียนสงเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
“เปนโรงเรียนชั้นนําที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ระดับนานาชาติ และเปนโรงเรียนแหงปญญาที่มุงเนนใหบุคลากร
ทํางานดานการสอนและดานการวิจัย” โดยใชยุทธศาสตร “กาวไกล”
1. ผลการสอบ o net ผลกสรสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม
มีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในประเทศไทยและคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. สรุปผลการประกันคุณภาพตามการดําเนินงานองคประกอบคุณภาพ ทางโรงเรียนไดรับผลการประเมิน 4.87
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
3. ผลการดําเนินงานคณาจารยไดผลิตและเผยแพรงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ดังนี้
-บทความทางวิชาการเพื่อรวมเลมและจัดพิมพจํานวน 1 เลม (สาระนารูของครูสาธิตจุฬาฯ) มีผูเขียน 12 คน
-บทความวิชาการลงวารสารครุศาสตร จํานวน 9 คน
-งานวิจัยในชั้นเรียน 5 เรื่อง
-แบบเรียน สิ่งพิมพ สื่อการเรียนรู 5 ชิ้น
-สื่อและนวัตกรรมของครูและนักเรียนจํานวน 7 ชิ้น
-งานวิจัย จํานวน 7 เรื่อง
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4.โครงการหลักสูตรที่มุงเนนนานาชาติ

ผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
มีการพัฒนานิสิตและผลิตนักเรียนที่เปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศและของโลก โดยใชยุทธศาสตร “ยกยอง”
ผลการดําเนินงานที่สะทอนถึงความเปนโรงเรียนทีม่ ีการพัฒนานิสติ และผลิตนักเรียนที่เปนพลเมืองที่มีคุณคาของประเทศ
และของโลก มีหลายประการขอนําเสนอเฉพาะผลงานดีเดนดังนี้
รางวัลที่บุคลากรและนักเรียนไดรับ
1. ผูชวยศาสตราจารยกวิสรา รัตนากร ครูภาษาไทยดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ของคุรุสภา
2.รองศาสตราจารยสุพร ชัยเดชสุริยะ รางวัลสตรีตัวอยางแหงป ประจําป 2558 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
3.อาจารยสมศักดิ์ ศิริวิโรจนสกุล รางวัลเหรียญเงิน “รวมพลังสรางสรรคงานศิลปะ / Jigsaw Art from
Many Minds” โครงการประกวดนวัตกรรมที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต “Seoul International Invention Fair 2015”
รวมกับคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
4.ด.ช.วณิชย เชี่ยวชาญรัตนกุล รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล รางวัลเยาวชนตนแบบระดับประเทศ ไดรับรางวัลโครงการยกยอง
เยาวชนตนแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ ของสภานิติบัญญัติ
ตลอดจนรางวัลการแขงขันตางๆ เชน การแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ โครงการประกวดนวัตกรรมที่
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต “Seoul International Invention Fair 2015” รวมกับคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
การแขงขันคณิตศาสตรระดับนานาชาติ Asia International Mathematics Olympiad 2015(AIMO) การแขงขันโครงการ
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สสวท.) รายการ International MathematicsContest 2015 (IMC)
รายการ South East Asia Junior Go Team Championship 2015 รายการหมากลอมประเภททีม รายการ Po Leung
Kuk Primary MathematicsWorld Contest 2015

ผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
โรงเรียนตองมีระบบการจัดการที่มีความคลองตัว กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยใชยุทธศาสตร
“คลองตัวและมั่นคง”ทางโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนระบบเครือขายภายในโรงเรียนเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คลองตัวและถูกตอง
มีการพัฒนาระบบเครือขายของโรงเรียนเพื่อรองรับการทํางานที่คลองตัว รวดเร็ว ใหครอบคลุมงานตางๆของ
โรงเรียนซึ่งปจจุบันมีจํานวน 17 ระบบงาน
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ผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
การเปนบานอันอบอุนของคนดีและคนเกงและมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชยุทธศาสตร “เกื้อกูลและเปน
สุข”

จัดการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศแกบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมพื้นฐาน การมีจิตสาธารณะ จัดโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบุคลากร ตลอดจน
การปรับปรุงดานกายภาพ ภูมิทัศนในโรงเรียนใหเอื้อตอการทํางานอยางสะดวกและปลอดภัย
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ลําดับ
1.

2

ผลสัมฤทธิ์
เปนโรงเรียนชั้นนําที่มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ

เปนโรงเรียนแหงปญญา
ที่มุงเนนให
บุคลากรทํางานดาน
การสอนและดานการวิจัย

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
กาวไกล

กาวไกล

1.1 โรงเรียนเปนชุมชน
วิชาการที่มีความเขมแข็ง
ดานนานาชาติ

ระดับความสําเร็จของ
การบรรลุคาเปาหมาย
โดยบรรลุ 21 จาก 21
KPIs

1.2โรงเรียนที่อางอิงความ จํานวนโครงการที่
เปนไทยและ
ไดรับการยกยองวา
ศิลปวัฒนธรรม
เปนแหลงอางอิง
ความเปนไทยและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.3โรงเรียนเปนสวนหนึ่ง -จํานวนนักเรียนที่
ของคณะครุศาสตรที่เปน สําเร็จการศึกษา
แหลงความรู ความ
-จํานวนนิสิตที่ฝก
กาวหนาและผลิตนักเรียน ประสบการณวิชาชีพ
ที่มีมาตรฐานเปนที่
-จํานวนรายวิชาที่
ยอมรับ
อาจารยในโรงเรียน
เปดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
2.1โรงเรียนเปนองคกรที่ -จํานวนงานวิจัยที่
เสริมสรางผลงานวิจัย
ตีพิมพเผยแพรทาง
ทั้งในระดับชาติและ
วารสารวิชาการ
ระดับสากลที่สามารถ
-จํานวนโครงการ
ชี้นําการพัฒนาและการ
บริการวิชาการสู
แกปญหาของสังคมไทย สังคมและความ
อยางบูรณาการสมดุลและ รวมมือทางวิชาการ
ยั่งยืน
-จํานวนเงินทุนจาก
แหลงทุน
2.2มีระบบการบริหาร
รอยละความสําเร็จใน
ทรัพยสินทางปญญาและ การบรรลุเปาหมาย
นําทรัพยสินทางปญญาสู ของการดําเนินการ
การใช ประโยชนในเชิง ตามแผนยุทธศาสตร
ธุรกิจและสังคมอยางเปน โดยบรรลุ 1 จาก 1
รูปธรรมและคุมคา
KPIs

ผลดําเนินการ
โรงเรียนมีโครงการที่
สนับสนุนวิชาการที่เนน
ความเปนนานาชาติมาก
ขึ้นบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด 21 KPIs
มีโครงการที่เนนความ
เปนไทยจํานวน 6
โครงการ

-นักเรียน 1602 คน
-นิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพ 70 คน
-วิชาที่เปดสอน
ระดับอุดมศึกษา 42 วิชา

-มีบทความทางวิชาการ
และบทความวิจัย จํานวน
28 เรื่อง
-โครงการบริการวิชาการ
และความรวมมือทาง
วิชาการจํานวน 5
โครงการ
-โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
จํานวน 7 ทุน
-มีการจัดหนังสือ
แบบเรียน สื่อ นวัตกรรม
ไดสําเร็จตามเปาหมาย
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3

พัฒนานิสิตและผลิต
นักเรียนที่เปนพลเมือง
ที่มีคุณคาของประเทศ
และของโลก
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เปนโรงเรียนที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่มี
ความคลองตัว กระชับ
รวดเร็วและมี
เสถียรภาพทางการเงิน

ยุทธศาสตร
ยกยอง

คลองตัว

มั่นคง

5

เปนบานอันอบอุนของ
คนดีและคนเกงและมี
ความรับผิดชอบตอ
สังคม

เกื้อกูล

เปนสุข

เปาประสงค
3.1นักเรียนเปนผูที่มี
ความรู มีสมรรถนะ เปน
พลเมืองที่ดีของ
สังคมไทย อาเซียนและ
สังคมโลก
4.1ระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มี
ธรรมาภิบาล มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโปรงใส
ตรวจสอบได รวมทั้งมี
ระบบจัดการทรัพยากร
ดานการเงิน กายภาพ
และทรัพยสินทาง
ปญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)

คาเฉลี่ยของนักเรียน
ที่ผานกระบวนการ
พัฒนาใหเปนคนดี
และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
-จํานวนการปรับปรุง
กลไก กระบวนการ
หรือกิจกรรมที่กอให
เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
ทํางาน
-ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผูเขารับ
บริการตอนโยบาย
และการใหบริการ IT
เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ดานตางๆ
4.2สรางความผูกพันกับ จํานวนโครงการที่
ศิษยเกาเพื่อสรางความ ดําเนินการ
เขมแข็งและความยั่งยืน
ใหกับโรงเรียน
5.1สงเสริมความเสมอ จํานวนโครงการที่
ภาคในโอกาสทาง
ดําเนินการ
การศึกษาเกื้อกูล
นักเรียนที่ขาดแคลน
อยางเพียงพอทันทวงที
5.2มีสวนรวมในการ
จํานวนโครงการ
สนับสนุนชุมชน
(University Social
Responsibility)
5.3เปนโรงเรียนมุง
จํานวนโครงการที่
อนุรักษพลังงานและ
ดําเนินการ
สรางสิ่งแวดลอมใหนา
อยูนาทํางานมีความ

ผลดําเนินการ
นักเรียนรอยละ
100.0 ผาน
กระบวนการพัฒนา
ใหเปนคนดีโดยผาน 7
โครงการ
-ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการ
บริการ ITอยูระดับ
มาก
-มีการปรับปรุง
ระบบ wifi ให
ครอบคลุมแตยังตอง
ใหระบบมีความ
เสถียรมากขึ้น

โครงการที่ได
ดําเนินการมีจํานวน
2 โครงการ
จํานวนโครงการที่
ดําเนินการมี 2
โครงการ

โครงการที่
ดําเนินการมีจํานวน
7โครงการสําเร็จตาม
เปาหมาย
มีการดําเนิน
โครงการและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม
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เปาประสงค
ปลอดภัยและสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนมี
สุขภาพดีมีความสุขทั้ง
กายและใจและพัฒนา
บุคลากรใหมีความ
เจริญกาวหนาและมั่นคง
ในชีวิต

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลดําเนินการ
ในโรงเรียนใหเอื้อ
ตอการทํางาน
จํานวน 18 โครงการ
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร

1.

เปนโรงเรียน
ชั้นนําที่มี
มาตรฐาน
เปนที่ยอมรับ
ระดับ
นานาชาติ

กาวไกล

เปาประสงค

1.1 โรงเรียน
เปนชุมชน
วิชาการที่มีความ
เขมแข็งดาน
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

- จํานวนนักเรียนที่
เขารวมโครงการผาน
การประเมินตาม
มาตรฐาน

1.1.1โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนภาค
ภาษาอังกฤษ
(English Program)

- จํานวนนักเรียนที่

1.1.2โครงการ The
pilot English
Program

เขารวมโครงการ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชา
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
-ความพึงพอใจของ
ผูปกครอง

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-โครงการนี้ชะลอการดําเนินการ

-ผลการประเมินจากผูปกครองอยูใน
ระดับดี
-มีนักเรียนที่เขารวมโครงการ 109 คน
-จํานวนหนังสือเรียน 22 เลม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ป.2 คาเฉลี่ยรอยละ 88.5
ป.3คาเฉลี่ยรอยละ 84 ป.4 คาเฉลี่ยรอย
ละ 90 วิชาวิทยาศาสตร ป.2 คาเฉลี่ย
รอยละ 89.4 ป.3คาเฉลี่ยรอยละ 88.35
ป.4 คาเฉลี่ยรอยละ 88
-เปลี่ยนโครงการ Satit Chula English
Program
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

- นักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือในการ
แสวงหาความรูและ
สามารถสื่อสารได
อยางคลองแคลว
-จํานวนโครงการ/
รายวิชาเลือกเสรีที่
เกี่ยวกับนานาชาติ
- จํานวนกลุมสาระที่
ปรับปรุงหลักสูตร
- จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการอบรม
- จํานวนนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ
และนักเรียนของ
โรงเรียนเครือขาย
สามารถเรียนรูผา น
สื่ออิเล็กทรอนิกส

แผนงาน/
โครงการ
1.1.3โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดย
เจาของภาษาและ
British Council
1.1.4โครงการ
พัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิด FUN
FIND FOCUS
1.1.5โครงการศูนย
เครือขาย
ขอมูลแหงการ
เรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ 878
คน
-ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคาเฉลี่ย 88.76
-คะแนน ONET ป 58 มีคาเฉลี่ย 85.29

-มีจํานวนวิชาที่เกี่ยวของกับนานาชาติ
10 กลุม
-มีการบริหารจัดการและการพัฒนา
หลักสูตรจากกลุมสาระการเรียนรู 8
กลุม
-จํานวนผูเขารับการอบรม 30 คน
-บทเรียนที่ไดรับการพัฒนา (ONET 2
วิชา)
-POWERPOINT มี 8 บทเรียน
-วิชาที่นํา ICT ไปใชคือ ภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

- จํานวนสื่อและ
บทเรียน
- จํานวนครั้งที่
นักเรียนใชบริการ
สืบคน คนควาขอมูล
ผาน เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
หองสมุด
-หองสมุดไดรับการ
ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องเพื่อเปน
ตนแบบของแหลง
เรียนรูระดับ
ประถมศึกษา

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-นักเรียนระดับชั้น ป.4 ที่เขารวม
โครงการมี 1 หอง จํานวน 35 คน

1.1.6โครงการ
E-Library

√

-จํานวนนักเรียนที่ใชบริการเปนไปตาม
เปาหมาย มากกวา 15,896 ครั้ง
-จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลจาก
คอมพิวเตอรมากกวา 3,152 ครั้ง
-จํานวนนักเรียนที่ใชบริการ ipad
มากกวา 431 ครั้ง
-มีการปรับปรุงระบบใหทันสมัยพรอม
ใชเสมอโดยการเพิ่มและอัพเดต
โปรแกรมใหมีฟงกชั่นการใชงานที่
ทันสมัยมากขึ้นปละ 1 ครั้ง
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

- จํานวนบุคลากรที่เขา 1.1.7โครงการเพิ่ม
รวมโครงการ
ทักษะภาษาการ
สื่อสารภาษา
ตางประเทศโดย
อาจารยเจาของ
ภาษาใหกับ
บุคลากร
-จํานวนอาจารยที่เขา
รวมโครงการ

1.1.8โครงการ
สงเสริมคณาจารย
ศึกษาตอ ฝกอบรม
ตางประเทศ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-คณาจารยที่เขารวมโครงการภาคตนมี
12 คน ภาคปลายมี 4 คน

-อาจารยไปอบรมตางประเทศ 4 คน
ไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับดี
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

-ความสมบูรณของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

แผนงาน/
โครงการ

1.1.9โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษ
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีความ
เปนสากล
-ความพึงพอใจของ
1.1.10โครงการ
บุคลากร
ระดมสมอง
-จํานวนการจัดสัมมนา เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร
โรงเรียนป 25602564
-จํานวนชุดแบบสอบที่ 1.1.11โครงการ
ไดรับการพัฒนา
พัฒนาแบบ
ทดสอบคัดเลือก
อาจารยและ
เจาหนาที่เขาทํางาน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-มีการจัดรายชื่ออาจารยและบุคลากร
เปนภาษาอังกฤษ

√

-จัดการประชุมสัมมนา
เพื่อวางแผนยุทธศาสตรจาํ นวน 1 ครั้ง
ซึ่งไดขอมูลสําหรับวางแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนตอไป
-บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก

√

-จัดทําชุดแบบสอบในวิชาภาษาอังกฤษ
ขึ้นใหม 1 ชุด
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ตัวชี้วัด

-บุคลากรไดรับความรู
และนํามาใชใน
โรงเรียนภาคละ 10%
ของผูเขารวมโครงการ

แผนงาน/
โครงการ
1.1.12โครงการ
ศึกษาดูงานใน
ตางประเทศของ
คณาจารยและ
เจาหนาที่
-ประเทศญี่ปุน
-ประเทศ
ออสเตรเลีย

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

√
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-มีการจัดโครงการความรวมมือระหวาง
FUJITSU กับโรงเรียน ในการนําระบบ
สารสนเทศมาใชเปนสื่อการเรียนการ
สอนณ ประเทศญี่ปุน
-มีการจัดอบรมใหความรู ตอยอดจาก
การศึกษาดูงานรวมกับฝายจัดการศึกษา
-อาจารยเปดสอนวิชาที่ใชอุปกรณ
FUJITSU จํานวน 5 คน

-จํานวนครั้งของการจัด 1.1.13โครงการ
ระดมสมองจาก
ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา

√

-มีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 3 ครั้ง

-จํานวนบุคลากร
-ความพึงพอใจของ
บุคลากร

√

-จํานวน 1 โครงการ จัดไปจังหวัด
ชุมพร – สุราษฎรธานี มีผูรวมเดินทาง
46 คน
-บุคลากรมีความพึงพอใจระดับมาก

1.1.14โครงการ
ศึกษาดูงานการ
ศึกษาในประเทศ
ของบุคลากร
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

1.1.15โครงการ
นักเรียนสาธิตจุฬาฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับนักเรียน
-จํานวนนักเรียน
คณาจารยบุคลากรที่
เขารวมโครงการ

นานาชาติ
- โครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน
สาธิตจุฬาฯ Xinghua Primary
School สิงคโปร
- โครงการ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ไทย –
ญี่ปุน

√

ผลการดําเนินโครงการ
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-จํานวนคณาจารย
เจาหนาที่ ที่เขารวม
กิจกรรม

1.1.16โครงการ
มัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษ

-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม

1.1.17โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการ
-ปนี้ยังไมไดดําเนินการแตมีแผนงานวา
√
จะดําเนินการโครงการ

√

แขงขันตอบปญหา
ภาษาอังกฤษ

-จํานวนคณาจารย
นักเรียน ที่เขารวม
โครงการ

1.1.18โครงการศูนย

-จํานวนผูปกครอง
อาสาที่เขารวมประชุม
-จํานวนครั้งของการ
ประชุม

1.1.19 โครงการ

√

-จํานวนอาจารย 24 คน
-จํานวนนักเรียน 60 คน

√

-จํานวนผูปกครองที่เขารวมประชุมรับ
ฟงขอตกลงของโรงเรียนจํานวน 26 คน
-มีการจัดประชุมกอนเริ่มการเรียนการ
สอน 1 ครั้ง

การเรียนรูสาํ หรับ
นักเรียนนานาชาติ

ประชุมปฏิบัติการ
ผูปกครองอาสา
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ตัวชี้วัด

-จํานวนบุคลากรที่เขา
รับการอบรม

กาวไกล

-คารอยละของ
ความสําเร็จในการ
จัดทําผังขอสอบ
1.2โรงเรียนที่
-จํานวนโครงการ
อางอิงความเปน -จํานวนอาจารยและ
ไทยและ
นักเรียนที่เขารวม
ศิลปวัฒนธรรม โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
1.1.20โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
วิชาชีพ

1.1.21 โครงการ
จัดทําผังขอสอบ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมการ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศจํานวน 3
คน การอบรมเรื่องการตัดแตงตนไม
การจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก การดูแล
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตน
- มีการอบรมเกี่ยวกับ IT ของ
นายชนันนัทธ สําราญทิวาวัลย 3 ครั้ง
-มีการอบรมเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
จุฬาฯ อยูเสมอ
-ครูใชผังขอสอบเดิมมีการปรับเพียง
เล็กนอยจึงไมไดจัดทําผังขอสอบใหม
แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 20

1.2.1
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการโรงเรียน
พี่นองกับโรงเรียน
ในตางประเทศ

-ประเทศนิวซีแลนดไประยะที่ 1
เรียบรอย ไปโรงเรียน 2 แหง จํานวนครู
3 คน นักเรียน 15 คน
-ประเทศมาเลเซีย ไประยะที่ 1
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ
และภูมิภาคอื่น ๆ
(Sister School)
1.ประเทศ
นิวซีแลนด
2.ประเทศมาเลเซีย
3.ประเทศญี่ปุน

-จํานวนโครงการ
-รอยละของนักเรียนที่
เขารวมโครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
เรียบรอย มีครู 4 คน นักเรียน 16 คน
-ประเทศญี่ปุน จํานวนครู 3 คน
นักเรียน 22 คน

√
√

1.2.2โครงการสืบ

-สําเร็จตามเปาหมายทุกโครงการ

สานวัฒนธรรมไทย
- โครงการสรงน้ํา
พระและรดน้ําขอ
พรวันสงกรานต

√

- โครงการทําบุญ
โรงเรียน

√

- โครงการธรรม
ปฏิบัติ

√

- ดําเนินครบถวนทั้ง 2กิจกรรม มี
ผูเขารวม มากกวา 100 คน

- สําเร็จตามเปาหมายนักเรียนเขารวม
มากกวารอยละ 80
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ตัวชี้วดั

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
- โครงการเสนทาง
√

กาวไกล

1.3โรงเรียนเปน
สวนหนึ่งของ
คณะ
ครุศาสตรที่เปน
แหลง
ความรู ความ
กาวหนาและ
ผลิตนักเรียน
ที่มีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับ

- รอยละของจํานวน
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลที่สามารถอาน
ออก เขียนไดเพิ่มขึ้น

บุญ
-โครงการบรรพชา
สามเณรสาธิตจุฬาฯ
เทิดพระคุณบุพการี
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ
1.3.1โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย ตามแนวคิด
Fun Every time
Everyday

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
- จัดตลอดปการศึกษาสําเร็จตาม
เปาหมายมีผูเขารวมมากกวา 50 คน
-จํานวนผูเขารวมโครงการ 35 คน
-ผลการดําเนินงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

√

√

-มีการจัดทําหลักสูตรอนุบาลและ
จํานวนนักเรียนอานออกเขียนได
มากกวา 60%
-อนุบาลกลุม 2 จะมีการทดลองใชในป
การศึกษา 2559 สวนกลุม 1 และ 3
ปรับแกไขหลักสูตรเรียบรอยแลว
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

- รอยละของแผนการ
จัดการเรียนรูทุกกลุม
สาระ ทุกระดับชั้นที่
ไดรับการปรับปรุง

แผนงาน/
โครงการ
1.3.2โครงการ
พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูและ
จัดทําคูมือการวัด
และประเมินผล

-รอยละของอาจารยทั้ง 1.3.3โครงการ
โรงเรียน
ประชุมวิชาการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จํานวนแผนการเรียนรูที่สําเร็จ
ประมาณ 80%
-การจัดทําคูมือการวัดและประเมินผล
อยูระหวางดําเนินการ

-อาจารยเขารวมประชุมวิชาการ 99 %
-มีผลการประเมินโครงการอยูระดับดี

ประจําป

-รอยละของอาจารย
ใหม
-จํานวนครั้งของการ
อบรม

1.3.4โครงการ
ปฐมนิเทศและการ
นิเทศอาจารยใหม

√

-ปนี้ยังไมไดจัดดําเนินการปฐมนิเทศ
เนื่องจากจํานวนอาจารยใหมนอยมีมี
เพียงการนิเทศภายในเทานั้น
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ตัวชี้วัด

- รอยละของจํานวน
นิสิต

แผนงาน/
โครงการ
1.3.5โครงการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพครู

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จํานวนนิสิต 100%ไดรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพและไดรับการ
พัฒนา จนสําเร็จการศึกษา

- จํานวนนักเรียนที่มี
1.3.6โครงการ
ความสามารถพิเศษที่ สงเสริมเด็กที่มี
เขารวมโครงการ
ความสามารถพิเศษ
-ความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียน

√

-นักเรียนจํานวน 65 คน เขารวม
โครงการ
-มีผลการประเมินโครงการจาก
ผูปกครองและนักเรียนอยูในระดับดี

- รายงานการพัฒนา
ของนักเรียน

√

-จํานวนนักเรียน 26 คนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

1.3.7โครงการ
การศึกษาพิเศษเพื่อ
พัฒนาความ
สามารถทางการ
เรียนรู
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
- จํานวนนักเรียนที่มีที่ 1.3.8โครงการเสริม
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมี 5
ระดับๆละ 30 คน รวมเปน 150 คน

เขารวมโครงการ

ศักยภาพทางดาน
ศิลปะArt Learning

- จํานวนกิจกรรม

1.3.9โครงการ
เพิ่มพูนสมรรถนะ
การเรียนรู

√

-มีการเปดวิชาเรียนจํานวน 19 กิจกรรม

- จํานวนกิจกรรม

1.3.10โครงการ
พัฒนาทักษะกีฬา
เชิงรุก

√

-มีการเปดวิชาเรียนจํานวน 11 กิจกรรม
-นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกีฬา

- จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

1.3.12โครงการ
พัฒนาการเรียนรู
ผานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนตามแนว
พระราชดําริ

√

-นักเรียนเขารวมโครงการจํานวน 80
คน
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
-จํานวนนิสิตที่เขารวม 1.3.13 โครงการจัด
√
โครงการ

- รอยละของจํานวน
กรรมการสหกรณ
นักเรียน
- จํานวนกิจกรรม

2

เปนโรงเรียน
แหงปญญา
ที่มุงเนนให
บุคลากร
ทํางานดาน

กาวไกล

2.1โรงเรียน
เปนองคกรที่
เสริมสราง
ผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล

วีดิทัศนการสอน
ของนิสิตฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ
1.3.14โครงการ
กิจกรรมสหกรณ
รานคา ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

1.3.15 โครงการ
พัฒนาศักยภาพดาน
ศิลปะของ ป.1

-จํานวนทุนวิจัยที่
ไดรับ

2.1.1 โครงการวิจัย
กาวไปใหถึงฝน
-โครงการ
สนับสนุนการทํา
วิจัยและงาน
วิชาการของอาจารย

- จํานวนอาจารยที่เขา
รวมโครงการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ 3 คน
ในวิชาสังคมศึกษา 2 คน และระดับ
อนุบาล 1 จํานวน 1 คน

√

-นักเรียนเขารวมโครงการเปน
กรรมการสหกรณ 100%
-จํานวนกิจกรรมที่จัดอบรม 4 กิจกรรม

√

-จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ 25
คน

√

- มีอาจารยไดรับทุน 7 ทุน ( อ.จินตนา
อ.ศรียา ผศ.ประณาท อ.นภสร
อ.สมใจ จงรักวิทย ผศ.รุงอรุณ
ผศ.จรัสศรี)
- มีการจัดโครงการคลินิกวิจัย 11ครั้ง
อาจารยเขารวมครั้งละ 3 คน รวม
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร

การสอนและ
ดานการวิจัย

เปาประสงค

ที่สามารถชี้นํา
การพัฒนาและ
การแกปญหา
ของสังคมไทย
อยางบูรณาการ
สมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

- จํานวนทุนวิจัยที่
ไดรับ
-จํานวนงานวิจัย
สถาบัน

แผนงาน/
โครงการ
- โครงการ
สนับสนุนการ
เผยแพรงานวิจัย
และงานวิชาการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
ทั้งหมด 33 คน
-มีการจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “เขียนอยางไรใหสําเร็จ”
มีผูเขารวมจํานวน 18 คน
-มีการจัดโครงการสงเสริมงานวิจัยและ
วิชาการ 2 ครั้ง มีผูเขารวมครั้งละ 20 คน
-มีการจัดโครงการคลินิกนักเขียน 1 ครั้ง
มีผูเขารวม 25 คน
-มีการรวบรวมบทความทางวิชาการเพื่อ
รวมเลมและจัดพิมพจํานวน 1 เลม
(สาระนารูของครูสาธิตจุฬาฯ) มีผูเขียน
12 คน คือ ผศ.ประณาท ผศ.จรัสศรี
ผศ.จุฑาภรณ อ.พรศิริ
อ.พิรุนเทพ ผศ.สุกัญญา ผศ.เอมอร
ผศ.ภคนันท ผศ.สุมิตรา อ.ศรานุวัฒน
อ.แสงทิวา ผศ.เฉลิมพล
- มีการเผยแพรบทความวิชาการลง
วารสารครุศาสตร จํานวน 9 ทาน คือ
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

- จํานวนงานวิจัยในชั้น 2.1.2โครงการวิจัย
เรียน
ปฏิบัติการในชั้น

√

เรียน

-จํานวนผูเขารับการ
อบรม

ผลการดําเนินโครงการ
ผศ.อรนุชา อ.นภสร อ.ภารดี
อ.นวรัตน ห. อ.เสนหและอ.รัตนา
ภรณ อ.เสาวพรและอ.ชาญณรงค อ.
จินตนา อ.ประภาวดี
-มีการเผยแพรบทความวิจัยลงวารสาร
ครุศาสตร จํานวน 7 คน คือ อ.พิรุนเทพ
อ.พรศิริ อ.จินตนา ผศ.จรัสศรี

-จํานวนบทความที่
เผยแพรในวารสาร
ครุศาสตร

-จํานวนโครงการที่
อบรม

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

2.1.3โครงการ
บริการวิชาการแก
บุคลากรของ
โรงเรียนและ
ผูปกครอง
2.1.4โครงการความ
รวมมือทางวิชาการ

อ.นวรัตน ห. อ.นภสร อ.ประภาวดี
-จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 เรื่อง
ของอ.พิรุนเทพ (2 เรื่อง) อ.นพมาศ
และผศ.สุมิตรา (2 เรื่อง)

√

- จัดอบรม “การดูแลสุขภาพครู
Teacher health
-จัดอบรมความรู ความเขาใจในการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

√

-จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 20 คน

27

ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

2.2มีระบบการ
บริหาร
ทรัพยสินทาง
ปญญาและนํา
ทรัพยสิน

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-จํานวนโครงการ
-จํานวนผูเขารับการ
อบรม

2.1.5โครงการ

-จํานวนคําขอรับ
สิทธิบัตร
-จํานวนหนังสือ
แบบเรียนสิ่งตีพิมพ
สื่อการเรียนรู

2.2.1ทรัพยสินทาง
ปญญาสาธิตจุฬาฯ
อนาคต

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

บริการวิชาการให
กับบุคคลภายนอก

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จัดอบรมนักเรียนโครงการดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยศูนย
อัจฉริยภาพรวมกับ สสวท. 120 คน
-จัดอบรมครูใหสอนอานออกเขียนได
จังหวัดสระบุรี 160 คน
-จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯรวมกับมูลนิธิศักดิ์พร
ทรัพย 13 ครั้ง มีผูเขาอบรม 700 คน
-จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนและครู จ.สระบุรี 2 ครั้ง จํานวน
260 คน
- จัดทําแบบเรียน สิ่งพิมพ สื่อการ
เรียนรู 5 ชิ้น
-สื่อและนวัตกรรมของครูและนักเรียน
จํานวน 7 ชิ้น ไดแก 1.หมอนหนุน
ศีรษะ ที่ครอบหูและผาคาดตา 2.ตะขอ
ชวยเกี่ยวราวรถเพื่อพยุงตัวขณะยืน
สําหรับเด็ก 3.แปรงลบกระดานไรฝุน
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ทางปญญาสูการ
ใช ประโยชนใน
เชิงธุรกิจและ
สังคมอยางเปน
รูปธรรมและ
คุมคา
3

พัฒนานิสิต
และผลิต
นักเรียนที่
เปนพลเมือง
ที่มีคุณคา
ของประเทศ
และ
ของโลก

ยกยอง

3.1นักเรียน
เปนผูที่มีความรู
มีสมรรถนะ
เปนพลเมือง
ที่ดีของสังคม
ไทย อาเซียน
และสังคมโลก

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
เพื่อสุขภาพ 4.รองเทาทูอินวันปรับสน
ได 5.ถังขยะสําหรับแกวพลาสติกใช
แลวแยกน้ําได 6.เครื่องวัดเทา
กึ่งอัตโนมัติ 7.รวมพลังสรางสรรคงาน
ศิลปะ

- รอยละ ของจํานวน
นักเรียนทั้งโรงเรียน มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคดีขึ้น

3.1.1โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของ
นักเรียน
-โครงการพัฒนา
ทักษะการเขาแถว
และเดินแถว
- โครงการมารยาท
ไทย
-โครงการประกวด
สาธิตจุฬาฯงามดวย
มารยาทไทย

√

√
√

- สําเร็จตามเปาหมาย
นักเรียนไดรับความรูมากกวารอยละ 80
- สําเร็จตามเปาหมายมีการจัดประกวด
โดยใหนักเรียนเขารวม10คน/หองรวม
420 คน
-สําเร็จตามเปาหมายมีการจัดประกวด
โดยตัวแทนนักเรียนเขารวม 2 คน/หอง
รวม 84 คน
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ตัวชี้วัด

- จํานวนโครงการ
-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ

3.1.2โครงการ
กิจกรรมพัฒนา

-จัดกิจกรรม 4 กิจกรรมตอป
- สําเร็จตามเปาหมาย
นักเรียนเขารวมกิจกรรม 21 คน

ผูเรียน
- สภานักเรียน

√

- สารวัตรนักเรียน

√

- หนวยพิทักษรัก
ความสะอาด

√

- ไมมีนักเรียนเขารวมโครงการ

- สําเร็จตามเปาหมาย
นักเรียนเขารวมมีจิตอาสามากกวา
รอยละ 20
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ
- เสียงตามสาย
หลากหลายภาษาที่
ใชในกลุมประเทศ
อาเซียน

- โครงการสงเสริม
ทักษะผูนํา
สวดมนต รองเพลง
ชาติ
-จํานวนนักเรียนที่
รวมกิจกรรม

3.1.3โครงการสราง
วินัยการออมเงินกับ
ออมสิน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
- สําเร็จตามเปาหมาย
นักเรียนเขารวมกิจกรรมมากกวา 10

√

คน มีภาษาจีน อังกฤษ เกาหลี ไทยและ
ญี่ปุน

√

- สําเร็จตามเปาหมาย
นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 12
คน

√

- จัดตลอดปการศึกษา(6 ครั้ง)สําเร็จ
ตามเปาหมายนักเรียนเขารวมกิจกรรม
500 คน และมากกวารอยละ 10 ของ
นักเรียนที่เขารวมโครงการใชการฝาก
เงินแบบเหรียญที่อยูในกระปุก
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-นักเรียนมากกวารอย
ละ 50 มีความรูและ
เขาใจการทําความดี

3.1.4 โครงการ 1
วัน 1 เรื่อง “ทําดี
เปนแบบอยาง”

-ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
-จํานวนนักเรียน
ผูปกครองมีจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ

3.1.5โครงการ
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล

-จํานวนโครงการ
-สถิติการลืมของ
นักเรียน

3.1.6 โครงการของ
ใชที่ฉันรัก

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-นักเรียนมากกวารอยละ 50 มีความรู
และเขาใจการทําความดี
-มีการจัดทําแบบบันทึกความดี เชน
สมุดจดรายชื่อนักเรียนที่เก็บสิ่งของได
ในแตละวัน
-จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
40 คนตอวันตอครั้ง
-ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด
-นักเรียน ผูปกครองมีจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะมากกวารอยละ 50

√

√
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4

เปนโรงเรียน
ที่มีระบบการ
บริหารจัดการ
ที่มีความ
คลองตัว
กระชับ
รวดเร็วและมี
เสถียรภาพ
ทางการเงิน

คลองตัว

4.1ระบบการ
บริหารจัดการที่
มีคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
โปรงใส
ตรวจสอบได
รวมทั้งมีระบบ
จัดการ
ทรัพยากรดาน
การเงิน ดาน
กายภาพและ
ทรัพยสินทาง
ปญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-จํานวนผลงานที่ไดรับ 4.1.1 โครงการ
การพัฒนา
พัฒนาดาน
-ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
-จํานวนระบบที่ไดรับ
การพัฒนา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
พัฒนาระบบ
เครือขายใน
โรงเรียน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
- เปลี่ยน Access Point และชุดปลอย
สัญญาณ Wifi ทดแทนของเดิมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-จัดทําระบบเครือขายของโรงเรียน
ไดแก ระบบภาระงาน (ปจจุบันและ
ยอนหลังถึงป 2554) ปรับปรุงระบบ
การรับสมัครป.1 ปรับปรุงระบบการ
เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน จัดทําระบบ
การเงินการบัญชี ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ (สแกนบาร
โคท) ปรับปรุงระบบการจองหอง
ประชุม การจองรถโรงเรียน
-ติดตั้งระบบแอนตี้ไวรัส (ลิขสิทธิ)์
จํานวน 100 เครื่อง
-จัดคียบอรดและเมาสไรสาย 45 ชุด
-จัดคอมพิวเตอรใหมใหอาจารยอีก 15
เครื่อง
-ติดตั้งสายแลนหอง EP จํานวน 7
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ตัวชี้วัด

-รอยละความสมบูรณ
ของระบบ ระบบมี
เสถียรภาพ Service
Availability

แผนงาน/
โครงการ

4.1.2โครงการ
พัฒนาระบบ
เครือขายใน
โรงเรียน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
หองๆละ 3 จุด
-จัดหาคอมพิวเตอรจํานวน 60 เครื่อง
ทดแทนเครื่องเกาหองศูนยเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู ชั้น 8
อาคาร ๕๐ ป
-เปลี่ยน core – switch ที่หมดอายุการ
ใชงานจํานวน 2 ตัว
-ติดตั้ง Access Point หอง Pilot และ
EP และหองอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 9 จุด
-ผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมาก
-มีระบบที่ไดรับการพัฒนาจํานวน 17
ระบบงาน
-ระบบมีความเสถียรรอยละ 80
-มีการติดตั้งระบบเครือขายครอบคลุม
ทั่วบริเวณโรงเรียน
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-ระดับความพึงใจเฉลี่ย 4.1.3 โครงการ
จัดทําระบบขอมูล
ของผูใช บริการ
สารสนเทศของ
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
- รอยละความสําเร็จ
4.1.4โครงการ IT
ขอมูลเยี่ยม
ของงาน
-จํานวนโครงการและ
การอบรม

-รอยละของ
ความสําเร็จของงาน
-จํานวนคูมือ

4.1.5 โครงการ
เสริมสรางศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
4.1.6โครงการ
ปรับปรุงคูมือ
หนวยงาน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
- จัดทําระบบจองหองประชุม แจงซอม
และจอง รถโรงเรียนเรียบรอย
ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูระดับ
มาก
-รอยละความสําเร็จของงาน 70%

√

-โครงการ 4 ส
-โครงการสะสาง
-การอบรมเรื่องการเขียนภาระงานและ
การคิดภาระงาน

√

-จัดทําคูมือหนวยจํานวน 1 เลมและลง
ในเว็บไซตโรงเรียน คูมือการใชงาน
ระบบเครือขาย 17 เลม
-คูมือหนวยงานสําเร็จ 100%
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ตัวชี้วัด

-จํานวนครั้งในการ
จัดการอบรม

-จํานวนครั้งที่
ใหบริการ

-ความสม่ําเสมอ
รวดเร็วในการเผยแพร
ขอมูล

มัน่ คง

4.2สรางความ
ผูกพันกับศิษย
เกาเพื่อสราง
ความเขมแข็ง
และความยั่งยืน

แผนงาน/
โครงการ
4.1.7โครงการให
ความรูดานกฎหมาย
และขอบังคับของ
จุฬาฯ
4.1.8 คลินิกให
ความชวยเหลือเรื่อง
การบันทึกภาระงาน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

โรงเรียน

√

ผลการดําเนินโครงการ
-เชิญ อ.วันชัย เมฆหิรัญศิริ มาบรรยาย
1 ครั้ง

√

4.1.9 รูเทาทัน
ขาวสาร งานแผน

-จํานวนโครงการระดม 4.2.1 โครงการ
ทุน
ระดมทุนเพื่อพัฒนา

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

-ปนี้ไมไดดําเนินการจัดอบรมเพียงแต
ใหคําแนะนําเปนรายบุคคลจํานวน 6
คนเนื่องจากเปนระบบงานเกาที่เคยใช
อยูกอนแลว
-มีการใช app ของ line สําหรับการแจง
เตือนและเผยแพรขอมูลขาวสารของ
โรงเรียนแกบุคลากรในองคกรในกรณี
เรงดวนนอกเหนือจากประชาสัมพันธ
บันทึกขอความและเว็บไซตโรงเรียน
- จัดกิจกรรมกอลฟการกุศล ของ
สมาคมนักเรียนเกา 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมกอลฟการกุศล ของ
สมาคมผูปกครอง 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล นักเรียนเกา
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ใหโรงเรียน

-จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมสามสัมพันธ
- รอยละของความพึง
พอใจของการจัด
กิจกรรม

5

เปนบานอัน
อบอุนของคน
ดีและคน
เกงและมี
ความ
รับผิดชอบตอ
สังคม

เกื้อกูล

5.1สงเสริม
-จํานวนนักเรียนที่
ความเสมอภาค ไดรับทุนการศึกษา
ในโอกาสทาง
การศึกษาเกื้อกูล
นักเรียนที่ขาด
แคลนอยาง
เพียงพอ
ทันทวงที

4.2.2 โครงการสาม
สัมพันธ (สมาคม
ผูปกครอง สมาคม
ศิษยเกาโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯฝาย
ประถม)

√

5.1.1โครงการ

√

สวัสดิการ
ทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลของสมาคม
ผูปกครองและครูฯ 1 ครั้ง
-กิจกรรมเพื่อนพองพี่นอง ป.1
- กิจกรรมมุทิตาจิตแดอาจารยผู
เกษียณอายุ
-ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
อยูในระดับมาก

-จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา
จํานวน 17 ทุน
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- จํานวนนักเรียนที่
ไดรับทุน

แผนงาน/
โครงการ
5.1.2โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จํานวนทุนที่นักเรียนไดรับ 12 ทุน

ทุนการศึกษา
สําหรับบุตร
บุคลากรที่ตองการ
เรียนภาษาอังกฤษ
กับเจาของภาษา

5.2มีสวนรวม
ในการ
สนับสนุน
ชุมชน
(University
Social
Responsibility)

-จํานวนกิจกรรม
-จํานวนคนที่เขารวม
กิจกรรม

5.2.1โครงการน้ําใจ
สาธิตจุฬาฯ สูสังคม

-จํานวนวารสารที่ผลิต

5.2.2โครงการ cud

ในแตละเดือน

asean monthly

√

√

-จัดที่โรงเรียนวัดบางโปรง จังหวัด
สมุทรปราการ นักเรียนเขารวม
กิจกรรม 130 คน จัดกิจกรรมเปนฐาน
มีการตรวจสุขภาพฟนและการมอบ
อุปกรณกีฬาละทุนการศึกษา
-ไมไดดําเนินการ
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-จํานวนคนที่เขารวม

5.2.3โครงการ

บริจาค

บริจาคโลหิตสาธิต

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-มีผูบริจาคจํานวน 56 คน ปริมาณ
โลหิต 22,400 ซีซี

จุฬาฯ
- จํานวนผูรับการ
บริการวิชาการ
-รอยละของความพึง
พอใจเฉลี่ย

5.2.4 โครงการ
ความรวมมือทาง
วิชาการ
(เปนการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ครูประจําการ
เกี่ยวกับการเรียน
การสอน)
-โครงการบริการ
วิชาการ
-โครงการโรงเรียน
เครือขายทาง
วิชาการ

√
√

- จัดทําโครงการ OFOC รวมกับคณะ
ครุศาสตร 3 ระยะ มีอาจารยและ
นักเรียนเขารวมโครงการ 400 คน
- จัดทําโครงการจางที่ปรึกษาทาง
วิชาการมีโรงเรียนเขารวม 2 โรงเรียน
ไดแก
โรงเรียนวัดขจรรังสรรค จ.ภูเก็ต
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
รอยละ 89.00
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- จํานวนอาจารย
นักเรียนที่เขารวม
อบรม
-รอยละของความพึง
พอใจ

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
5.2.5 โครงการศูนย
√
พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางดาน
คณิตศาสตรและ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จํานวนอาจารย นักเรียนที่เขารวม 120
คน
-ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
รอยละ 89.02%

วิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา (รวม
กับสสวท.)

- จํานวนอาจารย
นักเรียนที่เขารวม
-รอยละของความพึง
พอใจ

5.2.6 โครงการ
อบรมพัฒนา
เยาวชนผูที่มี
ความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา
ในดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
ทั้งในและนอก
โรงเรียน

√

- นักเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 8
คน
-ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
รอยละ 87.50 %
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-จํานวนคนที่เขารวม
โครงการ
-รอยละของความพึง
พอใจ

-รอยละของความพึง
พอใจ
-จํานวนคนที่เขารวม
โครงการ

เปนสุข

5.3เปนโรงเรียน
มุงอนุรักษ
พลังงานและ
สราง
-รอยละของความ
สิ่งแวดลอม
พึงพอใจ
ใหนาอยูนา

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
5.2.7 โครงการอาน
√
สารสันติภาพในวัน
สันติภาพโลก
5.2.8โครงการสาธิต
จุฬาฯแบงปนสภา
นักเรียนอาสาชวย
เพื่อนตางโรงเรียน
5.2.9 โครงการ
สาธิตจุฬาฯรวมใจ
ปลูกปาพัฒนา
สิ่งแวดลอมรวมกับ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
5.3.1 โครงการ
สาธิตจุฬาฯ
บานนาอยู
- โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบรั้ว
โรงเรียน

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
- จํานวนนักเรียนและบุคลากรที่เขารวม
100%

√

√

-นักเรียนเขารวม 29 คน คณาจารย
บุลากร 14 คน ผลเปนที่นาพอใจและ
นาชื่นชม

√
- มีการปรับปรุงพื้นที่รอบอนุบาล
บุคลากรมีความพึงพอใจ

41

ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ทํางานมีความ
ปลอดภัยและ
สงเสริมให
บุคลากรและ
นักเรียนมี
สุขภาพดีมี
ความสุขทั้ง
กายและใจและ
พัฒนาบุคลากร
ใหมีความ
เจริญกาวหนา
และมั่นคงใน
ชีวิต

ตัวชี้วัด

-จํานวนชิ้นงานที่ได
ดําเนินการและ
ปรับปรุง
-รอยละความสําเร็จ
ของโครงการ

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
- โครงการรวมพลัง
√
ชาวสาธิตจุฬาฯ ทํา
ความสะอาด
โรงเรียน
- โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
อุปกรณประกอบ
อาคาร

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
- จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
ครั้งที่ 5 เปนทีเ่ รียบรอยมีบุคลากรเขา
รวม 168 คน โดยสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 52.98 % ระดับ
มาก 44.05 % ระดับปานกลาง 2.97 %
- มีสถิติการแจงซอม 39 รายการ ดําเนิน
แลวเสร็จ 25 รายการ กําลังดําเนินการ
1 รายการ
-การติดปายรางวัลบัณณาสาสโภช
-ติดตั้งกันสาดหนาหองงานเกษตรและ
ดานขางอาคาร1
-จัดทําสนามเปตองและทอระบายน้ํา
ระหวางอาคาร1 และ2
-ปรับปรุงเรือนเพาะชํา หองดนตรี
ป.1-2 มุมกาแฟหองอาหารอาจารย
ปรับภูมิทัศนบริเวณประตู 5
-จัดทําสแลนคลุมหลังคาสนาม2
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-จัดทําพื้นลาดเอียงบริเวณตูน้ําเย็นหนา
หองพลศึกษา ชัน้ ลางอาคารบริหารเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุ
-จัดทําปายชื่ออาจารยละเจาหนาที่
เพิ่มเติม (ไทย-อังกฤษ)
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหอง ป.6
-จัดทําหองเรียนสําหรับ EP จํานวน 4
หอง
-ปรับปรุงรางประตู 5
-ปรับปรุงพื้นอิฐตัวหนอนหนาเสาธง
เพื่อวางเวทีในกิจกรรมตางๆ
-ติดตัง้ Spot light สนาม 2และ 3
-ปรับปรุงสวนและลานน้ําพุที่อนุบาล
-ติดมูลี่ไมที่หองออกกําลังกาย
-ปรับปรุงภูมิทัศนหลังอนุบาล
-ติดกระจกหองลีลาศ บัลเลต ชั้น 7 หอง
701 อาคาร ๕๐ ป
-ปรับปรุงหองคลังสมองเปนหอง
ประชุม 20 ที่นั่ง
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-ปรับปรุงสวนดานขางสนาม 2 (บริเวณ
หลังหองดุริยางค)
-ปรับปรุงสวนดานขางบันไดหองพล
ศึกษา
-ทาสีรางระบายน้าํ อาคารบริหาร
-ซอมแซมลูกกรง สนาม 1
-ปรับภูมิทัศนประตู 5
-ปรับปรุงลานหนาเสาธง
-ทาสีรั้วโรงเรียนดานอาคาร 36 ป
-ปรับปรุงพื้นลิฟทขนของอาคาร ๕๐ ป
-ปรับปรุงลิฟทขนของอาคาร ๓๖ ป
-ติดตั้งชั้นวางของ ชั้น 8 อาคาร ๕๐ ป
-ปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 1 อาคาร ๕๐ ป
(ติดตั้งพารติชั่นหองน้ําใหมทั้งหมด)
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ
- โครงการจัด
ระเบียบสํานักงาน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

- โครงการจัดทํา
ปายบอกสถานที่
เปนภาษาอังกฤษ
- โครงการ
หองเรียน
หองปฏิบัติการใน
ฝน

- โครงการจัดทํา
ปายประกาศ และ
ปายตางๆ
ในโรงเรียน

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-ดําเนินโครงการ 2 โครงการคือ
โครงการ 4 ส และโครงการสะสาง

√

√

√

√

-ปรับปรุงและติดเครื่องปรับอากาศ
หองเรียน ป.6 และหองเรียนศิลปะ ป.4
-หองเรียน ป.6 และหองเรียนศิลปะ
สําเร็จ หอง ป.1-5 กําลังดําเนินการ
-ปรับปรุงหอง 301/1-304 เปนหองเรียน
ปรับปรุงหองดนตรี นาฏศิลป ป.1-2
และหองดุริยางค
-ดําเนินการแลว 173 ปาย
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ

5.3.2โครงการ
ปลอดภัยไวกอน

-จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ

5.3.3โครงการกอน

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ
√

√

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-มีการตรวจสอบถังดับเพลิง
-ตรวจลิฟทอาคาร ๕๐ ป
-ตรวจสอบสัญญาณไฟไหม
อาคาร ๕๐ ป (ทุกเดือน)
-จัด 4 ครั้ง/ป

บายสบายใจ
(โครงการสรางสุข
สนุกใจ)

-จํานวนครั้งของการจัด 5.3.4โครงการ
อบรมและตรวจ
สุขภาพดีที่สาธิต
สุขภาพ
จุฬาฯ
- ตรวจสุขภาพโดย
แพทยนักเรียนเกา
และอาจารย

√

-มีการจัดอบรมจํานวน 6ครั้งโดย
โรงเรียนรวมมือกับ ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ
เจาหนาที่ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร
จุฬาฯ
- การฟงบรรยาย
เรื่องสุขภาพโดย
วิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ

-จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ

5.3.5โครงการศุกร
สโมสร

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
-ฉีดวัคซีน HPV ปองกันมะเร็งปาก
มดลูก

√

√

-มีการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม วัคซีนปองกันโรค
กรน บาดทะยัก มะเร็งปากมดลูก ตรวจ
สุขภาพตา ฟน ตรวจสุขภาพทั่วไป
ของบุคลากร ตรวจไขมันเกาะตับ ตรวจ
มวลกระดูกไขมัน โครงการออกกําลัง
กายทุกเชาวันพุธ โครงการรถสลัด
มาแลว และการจัดทําขอมูลดัชนีมวล
กายและไขมันเกินในเด็ก รวม ๑๐
รายกร
-จัดจํานวน 4 ครั้ง/ป

47

ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

-จํานวนนักเรียนและ
ผูปกครองเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
- รอยละของความพึง
พอใจเฉลี่ย

แผนงาน/
โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

5.3.6โครงการคาย

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ
√

ผลการดําเนินโครงการ

ครอบครัวอบอุน
5.3.7โครงการแสดง

√

-บุคลากรมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ
มาก

มุทิตาจิตแด
คณาจารยและเจา
หนาที เกษียณอายุ
การทํางาน

- ชิ้นงาน

√

5.3.8โครงการสงใจ
ไปเชียรนักกีฬา
สาธิตสามัคคี

-จํานวนโครงการ

5.3.9โครงการสืบ
ทอดภูมิปญญา
สาธิตจุฬาฯ

√

-ทําวีดิทัศนของอ.นพมาศ โครงการจัด
ความรูเรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผาน
ภูมิปญญาสาธิตจุฬาฯ ระยะที่ 2
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
โครงการ

-จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมโครงการ
-รอยละของความพึง
พอใจ

5.3.10โครงการ

-จํานวนผูเขารวม
โครงการ

5.3.11โครงการแนะ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการ
-ดําเนินการ 2 ป/ครั้ง ซึ่งคาดวาจะจัดใน
√
ปการศึกษา 2559

ศึกษาดูงาน ณ
ตางประเทศสําหรับ
เจาหนาที่บริการ

√

-จํานวนวิทยากรที่ใหความรู 2 คน
-จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 10%
ของจํานวนผูปกครอง
-จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
-จํานวนนักเรียนที่ไดรับความชวยเหลือ
5 คน (ป.5 จํานวน 4 คน ป.6 จํานวน
1 คน)

√

-นักเรียนเขารวมกิจกรรม 250 คน

√

-นักเรียนเขารวมกิจกรรม 180 คน

แนวเพิ่มพูนความรู
ใสใจกับสุขภาพจิต
และพัฒนาสมอง
นักเรียน (โครงการ
School Counselor)

-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม

5.3.12 กิจกรรม

-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม

5.3.13 กิจกรรม POM

ฟุตบอล FIFA CUD

POM CHEERLEADER
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

- สถิติการเกิดภัย
อันตราย
-จํานวนครั้งของการ
อบรม
-จํานวนการฝกซอม

-จํานวนโครงการ
-สถิติของหายและ
เหตุการณผิดปกติ
ลดลง
- รอยละความพึงพอใจ
-จํานวนกิจกรรม

แผนงาน/
โครงการ
5.3.14โครงการ
ฝกซอมอุบัติภัย
- โครงการฝกซอม
กรณีเกิดเหตุการณ
อัคคีภัย
- โครงการฝกซอม
กรณีเกิดเหตุการณ
แผนดินไหว
5.3.15โครงการ

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ

√

- สําเร็จตามเปาหมาย
มีการอบรมใหความรูนักเรียนและ
บุคลากรทั้งโรงเรียนโดยคณะวิทยากรที่
มีความรูและประสบการณและมีการ
ซอมภาคปฏิบัติ 2 ครั้ง
-ไมมีสถิติการเกิดอุบัติภัย

√

-ดําเนินการเปลี่ยน Fire alarm

√

-จัดสวัสดิการเงินใหแก
อาจารยและเจาหนาที่ทุกเดือน
-โครงการสวัสดิการหองพักชั่วคราว
-สวัสดิการขายของเดือนละ 1 ครั้ง
-บุคลากรมีความพึงพอใจระดับมาก

√

พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย
5.3.16โครงการ
เสริมสรางขวัญและ
กําลังใจบุคลากร
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ลําดับ ผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร เปาประสงค

ตัวชี้วัด

-จํานวนโครงการ
-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

แผนงาน/
โครงการ
5.3.17 โครงการฟง

เสร็จแลว อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ป 2558
ยังไมได
ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการ
เนื่องจากไมสามารถวันทํากิจกรรมที่
√
เหมาะสมได

เพลงสบายๆตาม
สไตลสภานักเรียน
(ดนตรีในสวน)

-จํานวนโครงการ
-จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

5.3.18 โครงการ
เรียนรู สุขใจ
แจมใสทุกวัน

√

เนื่องจากไมสามารถวันทํากิจกรรมที่
เหมาะสมได

