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วิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจ  (ID Plan) 

1.  วิสัยทัศน    (  )   สวนบุคคล     (     )    กลุมสาระฯ      (     )    ฝาย/งาน 
 “ สงเสริมนักเรียนใหเปนคนดี มีความรู คูคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  

 ใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ”  
 

2.  เปาหมายในการทํางาน 
 2.1  งานหนาที่การสอน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553 
  งานสอน   รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ค 43202  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา  MATH  PROGRAM ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 
รายวิชา  MATH  PROGRAM ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 

    กิจกรรมชุมนุม A – MATH   
    กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    

       2.1.1  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (เกง) 
                                      1)  นักเรียน  มีระดับผลการเรียน (K)  เกรด  3 – 4  คิดเปนรอยละ  60    
    2)  นักเรียน  มีผลการเรียนปลอด 0  ,  ร  ,  มส. 

       2.1.2  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  (ด)ี 
    1)  นักเรียนมีผลการประเมินดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  (A)  อยูในระดับ   

ดีมาก  รอยละ  70    ดี    รอยละ  25     พอใช   รอยละ  5    ปรับปรุง  รอยละ  0    
    2)  นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนส่ือความ (A) 

อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70  ดี    รอยละ  25     พอใช   รอยละ  5    ปรับปรุง  รอยละ  0    

       2.1.3  ดานทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  (มีความสุข) 
    นักเรียนมีทักษะชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  (P)  มีผลการประเมิน 

อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70  ดี    รอยละ  25     พอใช   รอยละ  5    ปรับปรุง  รอยละ  0    

       2.1.4  ดานความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ  
    นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ (A)   

อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70  ดี    รอยละ  25     พอใช   รอยละ  5    ปรับปรุง  รอยละ  0    
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       2.1.5  ดานสมรรถนะสําคัญ  5  สมรรถนะ  (ตามหลักสูตรฯ  2551)  ไดแก 
    1)  ความสามารถในการส่ือสาร    อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70 
      2)  ความสามารถในการคิด     อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70 
    3)  ความสามารถในการแกปญหา     อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70 
    4)  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต    อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  70 
    5)  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี   อยูในระดับ  ดีมาก  รอยละ  80 
       2.1.6 จัดทําโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีสอน  
       2.1.7 จัดทํา Social Network และเผยแพรความรูหรือส่ือบนเครือขาย 
       2.1.8 ใชส่ือและอุปกรณการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนการสอนทุกครั้ง 
       2.1.9  วิจัยในช้ันเรียน  อยางนอยภาคเรียนละ  1  เรื่อง   
       2.1.10  สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีศักยภาพใหมุงสูความเปนเลิศดานคณิตศาสตร       

สงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขต  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ไดรับเหรียญทอง   
2.1.11  สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีจิตสาธารณะและบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอ

สวนรวม 

 2.2  งานสนับสนุนตามคําส่ังแมบท 
  2.2.1  ฝายงบประมาณและแผนงาน 
            งานแผนงาน 
  2.2.2  ฝายวิชาการ 
             1) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
       2.2.3  กลุมสาระคณิตศาสตร  
             1)  งานแผนงาน 
             2)  งานโครงการ MATH  PROGRAM 
  2.2.4  ฝายบริหารทั่วไป 
            1) งานครูที่ปรึกษา 
            (1)  รอยละ  100  ของนักเรียนท่ีเขาแถวทันตามเวลาและรวมกิจกรรมหนาเสาธง 
อยางเปนระเบียบ 
           (2)  รอยละ  80  ของนักเรียนท่ีสนทนาภาษาอังกฤษและนําเสนอขาวสาร 
           (3)  รอยละ  100  ของนักเรียนท่ีดูแลรับผิดชอบความสะอาดหองเรียนและบริเวณพ้ืนท่ี  ท่ี
รับผิดชอบ 
           (4)  รอยละ  100  ของการออกเยี่ยมบานนักเรียนในหองท่ีรับผิดชอบ 
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           (5)  รอยละ  100  ของนักเรียนท่ีมีปญหาจากการออกเยี่ยมบานท่ีไดรับการแกไขและดูแล
ชวยเหลือ 
           (6)  รอยละ  90  ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
           (7)  รอยละ  90  ของนักเรียนท่ีแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
           (8)  รอยละ 100  ของนักเรียนท่ีมีปญหาดานความประพฤติท่ีไดรับการแกไข  พัฒนา 
            (9)  รอยละ  90  ของนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียนท่ีไดรับการดูแลแกไขและพัฒนา 
                                    (10)  สรางเครอืขายผูปกครองและมีการประชุมอยางนอยปการศึกษาละ 1  ครั้ง   
            

2) งานเวรประจําวันพฤหัสบด ี
 (1)  รอยละ  90  ของนักเรียนท่ีเขาแถวทันตามเวลาและรวมกิจกรรมหนาเสาธง 

อยางเปนระเบียบ 
           (2)  รอยละ  80  ของนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันดวยความเรียบรอย 
           (3)  รอยละ  100  ของนักเรียนท่ีดูแลรับผิดชอบความสะอาดหองเรียนและบริเวณพ้ืนท่ี   
ท่ีรับผิดชอบ 
           3) งานเวรประจําวันหยุด/เวรหอพัก 

(1)  รอยละ  90  ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
           (2)  รอยละ  80  ของนักเรียนปฏิบัติตามกฏระเบียบของหอพัก 
           (3)  รอยละ  80  ของนักเรียนท่ีดูแลรับผิดชอบความสะอาดเตียงนอน ตูเส้ือผาของตนเอง 
                (4)  รอยละ 80   ของผูรับบริการในเวรวันหยุดมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
                       2.2.5 งานอื่น ๆ ที่มอบหมายตามคําส่ัง 

 

3.  พันธกิจ 
 3.1  งานหนาที่การสอน 
  3.1.1   รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม รหัสวิชา ค 43202    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
                               1)  ศึกษาหลักสูตรวิเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด  จัดทําคําอธิบายรายวิชา    
                               2)  กําหนดหนวยการเรียนรูใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
                               3)  จัดทําโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุม 
            4)  จัดทํา Social Network และเผยแพรความรูหรือส่ือบนเครือขาย 

5)  วัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 
ค 43202  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนโดยหาคาคะแนนเฉล่ีย
( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

6)  แกปญหาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนและรายงานผลการวิจัย จํานวน  
1 เรื่อง/ภาคเรียน 
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3.2  งานสนับสนุนตามคําส่ังแมบท 
  3.2.1  ฝายงบประมาณและแผนงาน 
                                     งานแผนงาน 

1)  จัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน แผนระยะยาว 4  ป 
            2)  รายงานผล การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2553 

3)  ดําเนินการวางแผนตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและจาก 
     หนวยงานตรวจสอบภายนอกสถานศึกษา 

            4)  จัดทําขอมูลรายงานผลการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 
            5)  รวบรวมงานโครงการ และจัดทําแผนงานของฝายบริหารงานงบประมาณ 

      และแผนงาน 
6)  ประเมินผลและรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
7)  สรุปการใชจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ  ตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
8)  กรอกแบบรายงาน ขอมูล  สถิติตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

            9)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.2.2 งานแผนงานกลุมสาระคณิตศาสตร 
   1)  จัดทําขอมูลบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   2)  สรุปโครงการการดําเนินงานประจําปของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   3.2.3  ฝายบริหารงานทั่วไป 

 1)  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  สามารถดูแล  ติดตามควบคุม  
สนับสนุนนักเรียนใหเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  ทุกกิจกรรมอยางนอยไดรอยละ 80 
 2)  งานครูเวรประจําวันพฤหัสบด ี สามารถมาปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวันไดทุกวัน 
 3)  สามารถปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4  ฝายกิจการหอพัก 
  ปฏิบัติหนาท่ีเวรหอพักกลางวันและกลางคืน   ปฏิบัติหนาท่ีสงนักเรียนกลับบาน  และ
งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  รอยละ 100 
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4.  ปฏิทินปฏิบัติงาน   
เดือน เมษายน – พฤษภาคม   พ.ศ.  2553  ภาคเรียนที่  1 / 2553 

 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
28  เม.ย.  53 ลงเวลาปฏิบัติราชการ  , ประชุมเตรียมงานเปดการศึกษาใหม ภาคเรียนท่ี 1 
29  เม.ย.  53 ประชุมเตรียมงานคายนักเรียนใหม  
30  เม.ย.  53 อบรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายบุคคล  (IDP)  

1 – 3  พ.ค.  53 คายนักเรียนใหม ปการศึกษา  2553  
4 – 6  พ.ค.  53 อบรมการสรางสังคมเครือขาย (Social Network)  

7  พ.ค. 53 สงแผนการจัดการเรียนรู ครั้งท่ี  1  
9 พ.ค. 53 รับนักเรียนเขาหอพัก  
10 พ.ค. 53 แจกตารางเรียน , เปดทําการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/53  
11 พ.ค. 53 ประชุมบุคลากรฝายงบประมาณและแผนงาน  
13 พ.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตาม  

17-21 พ.ค. 53 นักเรียนยื่นคํารองขอสอบแกตัว  
20 พ.ค. 53 ประชุมบุคลากรฝายงบประมาณและแผนงาน  
22 พ.ค. 53 อบรมการสรางสังคมเครือขาย (Social Network) เพ่ิมเติม  

24-27 พ.ค. 53 สัปดาหสอบแกตัว  
31 พ.ค. 53 สง ปพ. ครั้งท่ี  1  

 
วันหยุดนักขัตฤกษ 

   5  พฤษภาคม วันฉัตรมงคล     
13  พฤษภาคม   วันพืชมงคล      
28  พฤษภาคม    วันวิสาขบูชา 
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เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2553 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
1 มิ.ย. 53 สง Social Network  
2 มิ.ย. 53 สง ID Plan  
4 มิ.ย. 53 สงแผนการจัดการเรียนรู  ครั้งท่ี 2  
7 มิ.ย. 53 นําเสนอ ID Plan (ฝายบริหารและหัวหนาฝายฯ)  
8 มิ.ย. 53 ประชุมฝายงบประมาณฯ เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ครั้งท่ี 1  
10 มิ.ย. 53 สงรายงานการปฏิบัติราชการประจําป  
15 มิ.ย. 53 มอบรางวัลและเกียรติบัตร Social Network  
19 มิ.ย. 53 นิเทศฝายและกลุมสาระการเรียนรู ครั้งท่ี 1  
20 มิ.ย. 53 สงเอกสารเขารวมการประกวด 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน  
30 มิ.ย. 53 ทดสอบความเปนเลิศทางวิชาการ  

 
วันหยุดนักขัตฤกษ   - 

 
เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2553 

 
วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
1 ก.ค. 53 วันเกียรติยศ - ไหวคร ู  
2 ก.ค. 53 สงแผนการจัดการเรียนรู  ครั้งท่ี 3  
8 ก.ค. 53 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  

1 – 16 ก.ค. 53 สงตนฉบับขอสอบกลางภาค  
19-23 ก.ค. 53 สัปดาหสอบกลางภาค  

29 ก.ค. 53 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาต ิ  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ    

 26  กรกฎาคม      วันอาสาฬหบูชา 
 27  กรกฎาคม   วันเขาพรรษา 
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เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2553 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
5 ส.ค. 53 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
9 ส.ค. 53 สง ปพ. 5 ครั้งท่ี  2  
10 ส.ค. 53 นิเทศฝาย ครั้งท่ี 2  

10-20 ส.ค. 53 ประชุมและดําเนินการเตรียมการประเมินภายใน  
17 ส.ค. 53 นิเทศกลุมสาระการเรียนรู ครั้งท่ี 2  

16-20 ส.ค. 53 นิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
31 ส.ค. 53 ทดสอบความเปนเลิศทางวิชาการ  

 
วันหยุดนักขัตฤกษ    

 12  สิงหาคม    วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
 

เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2553 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
1-10 ก.ย. 53 รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  

5 ก.ย. 53 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
10-30 ก.ย. 53 จัดทํางบประมาณโครงการ ปงบประมาณ 2554  
13-15 ก.ย. 53 สงตนฉบับขอสอบปลายภาค  
20-24 ก.ย. 53 สัปดาหสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1 / 53  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ   - 
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เดือน    ตุลาคม   พ.ศ.  2553   ภาคเรียนที่  2 / 2553 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
1-31 ต.ค. 53 ติดตามการดําเนินงานโครงการงบประมาณ ป2553  

5 ต.ค. 53 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
8 ต.ค. 53 สงผลการเรียน ปพ.5   
18 ต.ค. 53 เปดภาคเรียนท่ี 2 / 53  

25-29 ต.ค. 53 ยื่นคํารองขอสอบแกตัว  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ    

 25  ตุลาคม    ชดเชยวันปยมหาราช 
 

เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
1-5 พ.ย. 53 สัปดาหการสอบแกตัว  
1-30 พ.ย. 53 ติดตามการดําเนินงานโครงการงบประมาณ ป2553  
1-30 พ.ย. 53 ติดตามการดําเนินงานเตรียมการประเมินภายใน  

5 พ.ย. 53 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
8 พ.ย. 53 สง ปพ.5 ครั้งท่ี 1  
30 พ.ย. 53 ทดสอบความเปนเลิศทางวิชาการ  

 
วันหยุดนักขัตฤกษ   - 
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เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2553 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
6 ธ.ค. 53 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  

1-30 ธ.ค. 53 ติดตามการดําเนินงานโครงการงบประมาณ ป2553  
1-30 ธ.ค. 53 ติดตามการดําเนินงานเตรียมการประเมินภายใน  
20-21 ธ.ค. 53 สงตนฉบับขอสอบกลางภาค  
20-29 ธ.ค. 53 กีฬาสี  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ    

   5  ธันวาคม  วันเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10  ธันวาคม    วันรัฐธรรมนูญ 

 31  ธันวาคม    วันส้ินป 
 

เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
4 – 31 ม.ค. 54 ติดตามการดําเนินงานเตรียมการประเมินภายใน  
4 – 6 ม.ค. 54 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 / 53  

7 ม.ค. 54 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
17 ม.ค. 54 สง ปพ.5 ครั้งท่ี  2  
31 ม.ค. 54 ทดสอบความเปนเลิศทางวิชาการ  

 
วันหยุดนักขัตฤกษ    

  3  มกราคม    หยุดชดเชยวันขึ้นปใหม 
 16 มกราคม  วันคร ู
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เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ
1 – 28 ก.พ. 54 ติดตามการดําเนินงานเตรียมการประเมินภายใน  

5 ก.พ. 54 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
13-20 ก.พ. 54 รับสมัคร นร.ใหม  
14–18 ก.พ. 54 สงตนฉบับขอสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 / 53  
26-27 ก.พ. 54 คัดเลือก นร.ใหม  

28 ก.พ. 54 ปจฉิมนิเทศ นร. ม.3 , ม.6  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ   - 

 
เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2554 

 
วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ

1 – 4 มี.ค. 54 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 / 53  
5 มี.ค. 54 ประชุมฝายงบประมาณและแผนงาน  
9 มี.ค. 54 สง ปพ.5 ผลการเรียนนกัเรียน  
12 มี.ค. 54 ประกาศผลการเรียน  

21-23 มี.ค. 54 ม.3 , ม.6 สอบแกตัว  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ   - 
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ บันทึกขอตกลงความรวมมือ ((MMOOUU))  

  

การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 

ระหวาง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 

กับผูอํานวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ   

อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวาง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 

กับผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
................................................. 

  บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ทําขึ้น ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  
ศรีสะเกษ   เม่ือวันท่ี    พฤษภาคม  พ.ศ. 2553   ระหวาง  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ  กับผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ  ท่ีมีเจตจํานงรวมกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ  ประจําปการศึกษา 2553  ตามแผน
ปฏิบัติงานรายบุคคล (ID Plan) โดยมีรายละเอียดขอตกลงความรวมมือ ดังนี ้

 
ขอ 1  จะดําเนินการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ  เพ่ือใหบรรลุผลและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานรายบุคคล (ID Plan) 
ขอ 2  เม่ือเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานจะรีบเสนอรายงานฝายบริหารเพ่ือหาแนว

ทางแกไขและพัฒนาตอไป   
ขอ 3  เม่ือส้ินปการศึกษาจะมีการประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

รายบุคคล (ID Plan)  และรายงานโครงการที่รับผิดชอบ  โดยจัดทําเปนรายงาน 5 บท     
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ขอ 4  การปรับปรุงแกไขและเงื่อนไขขอตกลงความรวมมือ 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแกไขไดหากมีการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ หรือโดยความเห็นชอบรวมกัน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษกับ
ผูอํานวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ศรีสะเกษ   ท้ังนี้การปรับปรุงแกไขใหทําขอตกลงตามแบบเชนเดียวกับขอตกลงความ
รวมมือฉบับนี ้

ขอ 5  การลงนามความรวมมือ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ทําขึ้นเปน 3  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกันแตละฝายไดอานเขาใจ
ดีแลว  รวมท้ังเพ่ือแสดงเจตจํานงและความตั้งใจในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือท้ังสองฝายจึงไดลงลายมือช่ือรวมกันไวเปนหลักฐานและเก็บไวฝายละฉบับ 

 
 
 
      ลงช่ือ......................................คูสัญญา               ลงช่ือ....................................คูสัญญา 
                            (นายสุธี   ชินชัย)                             (นางรุงนภา  ผลเกิด) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ        ตําแหนง   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 
 
      ลงช่ือ........................................คูสัญญา  ลงช่ือ......................................พยาน 
                      (นายสมบัติ์   เกียรติสุรนนท)                  (นางสาวจิตรลดา  แจมปญญา) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ   
 
       ลงช่ือ....................................พยาน    ลงช่ือ....................................พยาน 
                  (นางชิตพันธ  มาตรคําจันทร)             (นายประดิษฐ  นวลใส) 
         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 


