คูมือประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2563

ฝายนโยบายและแผน กลุมงานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เอกสารฝายนโยบายและแผนลําดับที่ 1/2563

คํานํา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563 เพื่อใหเปนกรอบการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย การวิเคราะหสภาพสถานศึกษาผาน
กระบวนการ SWOT (SWOT Analysis) ไดเปนประเด็นจุดออนจุดแข็งในดานตางๆ จัดทําเปน วิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการหลักของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และตัวชี้วัดความสําเร็จโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไว ตองไดรับ
ความร ว มมื อจากผูเ กี่ ยวของและการสนับ สนุนจากทุกภาคสวน โดยมุงสูเปาหมายสุดทาย คือ การพัฒ นาให
นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563 ฉบับนี้
จักเปนประโยชนสําหรับบุคลากรของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

กลุม งานนโยบายและแผน
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
20 มกราคม 2563

สารบัญ
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563
ผลการศึกษาสภาพสถานศึกษาดวยกระบวนการ SWOT Analysis
ทิศทางการบริหารการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ
การนํากลยุทธโรงเรียนไปสูการปฏิบัติผานโครงการหลัก 9 โครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามกลยุทธและโครงการหลัก
โครงการหลักของโรงเรียน 9 โครงการ
คําชี้แจงในการจัดทํากิจกรรมประจําปการศึกษา 2563
ตัวอยางการเขียนกิจกรรม
ตัวอยางการจัดทําปฏิทินการดําเนินกิจกรรม
ตัวอยางการจัดทําตารางสรุปงบประมาณ การตั้งคาหนากระดาษสําหรับเขียนกิจกรรม
ตารางอัตราคาใชจายเพื่อใชสําหรับการเขียนกิจกรรม
รายชื่อหัวหนาโครงการหลักของโรงเรียน 9 โครงการ
หนาที่ของเจาหนาที่แผนงานกลุมงาน/ฝาย/กลุมสาระฯ

**********************************
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1

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563
22 ม.ค. 2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563
(หัวหนากลุมงาน/หัวหนากลุมสาระฯ/คณะกรรมการแผนงาน/คณะครูรวมประชุม)

23 ม.ค.- 26 ก.พ. 2563 กลุมงาน/กลุมสาระฯ/ฝาย เขียนกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2563
2 มี.ค. 2563

กลุมสาระฯ/กลุมงาน/ฝาย สงกิจกรรมใหกลุมงานบริหารฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
(ปริ้นสงเปนเอกสาร)

2-15 มี.ค. 2563

กลุมงานบริหารฯ ตางๆ จัดสรรงบประมาณใหกับกิจกรรม

16 มี.ค. 2563

กลุมงานบริหารฯ ตางๆ สงกิจกรรมที่จัดสรรงบประมาณแลวกลับใหผูเสนอกิจกรรม

17-24 มี.ค. 2563

ผูเสนอกิจกรรมปรับกิจกรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และสงใหเจาหนาที่
แผนงานกลุมงาน/ฝาย/กลุมสาระฯ เสนอเซ็นตตามลําดับ

25-31 มี.ค. 2563

เจาหนาที่แผนงานกลุมงาน/ฝาย/กลุมสาระฯ รวบรวมกิจกรรมที่เสนอเซ็นตเรียบรอย
แลว(ฉบับจริงมีลายเซ็นครบถวน) สงใหฝายนโยบายและแผนทําเลมแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน ประกอบดวย
1. กิจกรรม
2. ตารางสรุปงบประมาณ
3. ปฏิทินการดําเนินกิจกรรม
และสง File มาที่ E-mail : planddayw@gmail.com)

1-10 เม.ย. 2563

ฝายนโยบายและแผนจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563
และเสนอคณะกรรมสถานศึกษาอนุมัติ
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษา ดวยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) พบประเด็นที่เปน
จุดออน จุดแข็ง ในดานตางๆ สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
สรุปประเด็นที่เปนโอกาส (Opportunities)
ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (Customer Behaviors)
1. นักเรียนมีความพรอมในดานตางๆ
2. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะที่เอื้อตอการเรียนรู
3. มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
หรือพิเศษ
ดานนโยบายการศึกษา (Political and legal)
1. มีการกําหนดนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน
2. นโยบายการกระจายอํานาจทําใหสถานศึกษาคลองตัว
ในการทํางาน
3. มีการสงเสริมการจัดการเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย
ตางๆ
ดานเศรษฐกิจมีผลตอการจัดการศึกษา (Economic)
1. โรงเรียนไดรบั เงินสนับสนุนบางสวนจากหนวยงาน
ตางๆ
2. ผูปกครองมีรายไดพอที่จะสนับสนุนดานการศึกษา

สรุปประเด็นที่เปนอุปสรรค (Threats)
1. ผูป กครองไมมีเวลาใหนักเรียนในปกครอง ครอบครัว
แตกแยก
2. นักเรียนมีพฤติกรรมติดเกม โซเชียล ฯ
3. นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดทักษะในการ
ดํารงชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่น
1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความตอเนื่อง
2. ขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณทางการศึกษา

1. คาครองชีพสูงทําใหนักเรียนบางคนขาดทุนทรัพยใน
การศึกษา
2. ผูปกครองมีรายไดต่ํา ตกงาน ลดการจางงาน ทําใหไม
สามารถสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานไดเทาที่ควร
3. โรงเรียนอยูในเขตเศรษฐกิจความเจริญ
3. ชุมชนมีเศรษฐกิจไมดีจึงมีสวนสนับสนุนดานการศึกษานอย
ดานสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการจัดการศึกษา (Social – cultural)
1. มีแหลงเรียนรูภายนอกที่เอื้อตอการจัดการสอน
1. มีแหลงอบายมุข เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป
2. ไดรับการสนับสนุนดานบุคลากรจากชุมชน
2. ขาดความเขาใจในความเปนบริบทของชุมชนไมนําแหลง
เรียนรูมาใชประโยชนอยางชัดเจน และไมเห็นคุณคาของ
ขนบธรรมนียมตนเอง
3. มีความเปนพหุสังคมและมีขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
3. ขาดคานิยมดานการศึกษาตอ
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สรุปประเด็นที่เปนโอกาส (Opportunities)
สรุปประเด็นที่เปนอุปสรรค (Threats)
ดานเทคโนโลยีมีผลตอการจัดการศึกษา (Technological)
1. มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีที่สามารถอํานวย
1. นักเรียนบางสวนขาดจิตสํานึกในการใชเทคโนโลยี ใช
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน
เทคโนโลยีทางที่ผิด
2. โรงเรียนไมมีความพรอมดานเทคโนโลยี ที่ใชเปนสื่อในการ
2. โรงเรียนสรางเครือขายการสื่อสารภายในองคกร
จัดการเรียนรู เชน กระดานหนาหองมีแสงสะทอน ลบยาก
ชํารุด เสียหายไมพรอมใชงาน ไมมีโปรเจคเตอรประจําหอง
3. นักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง
3. ครูขาดความรู ทักษะ ความชํานาญในการใชเทคโนโลยี

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
สรุปประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)
สรุปประเด็นที่จุดออน (Weaknesses)
ดานโครงสรางองคกร (Structure)
1. โครงสรางการบริหารงานชัดเจน
1. การกําหนดบทบาทหนาที่ไมชัดเจน กระจายอํานาจ
ไมทั่วถึง
2. มีการวางแผน นโยบาย กลยุทธ วิสัยทัศน
2. ขาดการประสานงาน
ที่ชัดเจน
3. วัฒนธรรมองคกรที่ดี
3. ยึดติดการทํางานรูปแบบเดิม สั่งการจากบนลงลาง
ดานกลยุทธขององคกร (Strategy)
1. มีทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
1. การดําเนินการไมสอดคลองกับกลยุทธ
2. โครงการและกิจกรรมมีความสอดคลองตามบริบท
2. ไมสามารถดําเนินตามกลยุทธไดทั้งหมด
ของโรงเรียน
3. บุคลากรไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
ดานระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems)
1. ระบบขาดการจัดเก็บขอมูล การประเมินผลการ
1. หลักสูตรหลากหลายตอบสนองความตองการผูเรียน
ทํางานเพื่อใชในการพัฒนาระบบ
2. ระบบการทํางานในองคกรไมชัดเจนขาดความ
2. มีระบบประกันคุณภาพที่ดี
ตอเนื่องในการปฏิบัติ
3. สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู
ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style)
1. การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจอยางชัดเจน 1. ขาดวิสัยทัศน
2. ผูบริหารมีภาวะผูนํา
2. ไมมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการ
3. ใชเทคโนโลยีมามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
3. ขาดการกํากับติดตาม
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สรุปประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths)
ดานบุคลากร/สมาชิกในองคกร (Staff)
1. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

สรุปประเด็นที่จุดออน (Weaknesses)
1. สมาชิกในองคกรมีความคิดเห็นที่แตกตาง มีชองวาง
ระหวางวัย
2. บุคลากรไมนําผลการพัฒนามาสูการปฏิบัติ
3. บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาตางพื้นที่ทําใหมีการ
พัฒนาไมตอเนื่อง

2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. บุคลากรมีวิสัยทัศน ในการทํางานและไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานทักษะ ความรู ความสามารถขององคกร (Skills)
1. ครูมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา
1. ขาดการสงเสริมการใชความรูความสามารถพิเศษ
2. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values)
1. มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกรอยางชัดเจน 1. ความแตกตางระหวางบุคคลและชองวางระหวางวัย
2. ความภูมิใจในการเปนชาติเสือ
2. มีทัศนะในทางการทํางานที่ตางกัน
3. วัฒนธรรมองคกรมีความเคารพผูอาวุโส
3. ขาดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
องคกร
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ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders
ผูมีสวนได
สวนเสีย

สิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการ
จากสถานศึกษา

1. นักเรียน

1. ตองการสิ่งแวดลอม สื่อการสอน ที่เอื้อตอการ
เรียนรู
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ
3. มีหลักสูตรและวิชาเลือกที่หลากหลาย
2.
1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ผูปกครอง 2. ตองการใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม
3. การดูแลเอาใจใสผูเรียน
3. ครูผูสอน 1. ตองการสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน
2. อยากใหมีการติด 0 ร มส ตามสภาพจริงมีระบบ
การดูแลนักเรียนที่ติด 0 ร มส ที่ทําใหนักเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนในโรงเรียน
3. ลดจํานวนผูเรียนตอหองเรียน
4. ผูบริหาร 1. ตองการบุคลากรที่มีความสามัคคีรวมมือในการ
สถานศึกษา ทํางาน
2. นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม
5. หนวยงาน 1. ความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของ 2. โรงเรียนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ตองการครูและบุคลากรที่มีแบบอยางที่ดีแก
เยาวชน

สิ่งที่สถานศึกษาตองการ
จากผูมีสวนไดสวนเสีย
1. มีระเบียบวินัยและคุณธรรม
2. นักเรียนมีทักษะความรู

1. ความรวมมือเอาใจใสบุตรหลานอยางจริงจัง
2. อยากใหผูปกครองรูถึงความสามารถ ความ
ถนัดของผูเรียน
3. สนับสนุนในดานการเรียน
1. บุคลากรที่มีคุณภาพ
2. อุทิศตนและปฏิบัติหนาที่เต็มศักยภาพ
3. ครูศรัทธาในสถาบันรักองคกร

1. รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
2. ซื่อสัตยโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ
ประสานงานเปนระบบมีประสิทธิภาพ
1. ตองการใหหนวยงานสนับสนุนและรวมมือ
หนวยงานการศึกษา
2. มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนในทุกๆดาน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นเปาหมายสูงสุดที่สถานศึกษาตองการใหเกิดขึ้นใน 3 ป ขางหนา
คุณลักษณะสําคัญ
สภาพปจจุบันเปนอยางไร
1. นักเรียน
1. ขาดความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง
2. ติดเกมส โซเชียล
3. ไมใฝเรียนรู
4. ขาดความรักสถานศึกษา
5. ไมเคารพครู ขาดมารยาท
6. ไมมีจิตสาธารณะ

สภาพตองการในอนาคต
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
2. นักเรียนสนใจใฝเรียนรู
3. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธและความสามัคคีในหมู
คณะ
4. มีความรักศรัทธาสถาบัน
5. สงเสริมดานการใชเทคโนโลยีการศึกษา
6. มีความรูความสามารถและประกอบอาชีพได
2. วิธีการจัดการ
1. ครูมีภาระงานมากเกิน
1. เนนการสอนกระบวนการใชทักษะชีวิต
เรียนรูและ
2. มีการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและมี 2. ลดภาระงานนักเรียน
ใหบริการทางการ หลักสูตรที่ดี
3. เนนเทคโนโลยีทุกกลุมสาระฯ
3. จัดกระบวนการสอนที่ไมหลากหลาย 4. เนนความจําเปนหรือความสําคัญของแตละวิชาให
ศึกษา
4. เวลาที่ใชในการเรียนนอยกวาที่
สอดคลองกับเวลาเรียน
หลักสูตรกําหนดควรเปน 1 ชั่วโมงเต็ม ไม 5. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกระบวนการเรียนรู
ควรใชระบบคาบ
มากขึ้น
6. เกิดความรวมมือดานการศึกษา
7. จัดทําหลักสูตรใหม 1
3. กระบวนการ
1. มีโครงสรางชัดเจน มีการบริหารจัดการ 1. ยกเลิกนโยบายปลอด 0 ร มส โดยใหมีมาตรการ
บริหารจัดการ
เปนมาตรฐานสากล
เพื่อสรางความตระหนักในการเห็นความสําคัญของ
2. ผลการเรียนปลอด 0 ไมสอดคลองกับ การเรียน
สภาพความเปนจริง
2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. มุงประเมินครูและงานมาก
3. ลดภาระงานครู ใหมีเวลาในการเตรียมการสอนได
อยางเต็มประสิทธิภาพ
4. รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. ครูตองการทํางานที่เปนทีม
7. มีการกระจายงานของครูใหไมหนักอยูที่กลุมใดกลุม
หนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่ง
4. ครูและบุคคลากร 1. ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถ 1. พัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. มีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
(ความสามารถและ 2. ครูไมสามารถถายทอดความรูไดเต็มที่ 3. ตองการขวัญและกําลังใจ
เนื่องจากมีภาระงานมาก
การพัฒนา)
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คุณลักษณะสําคัญ
สภาพปจจุบันเปนอยางไร
5. สื่อ นวัตกรรม
1. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใชใน อุปกรณอํานวยความสะดวกเรื่องการสอน
การจัดการศึกษา
ของผูสอนในชั้นเรียนไมเพียงพอและชํารุด
เชน เครื่องเสียง โพรเจคเตอร ฯลฯ
2. ครูมีการใชสื่อนวัตกรรมที่ไม
หลากหลาย
6. ผลงานของ
1. โรงเรียนมีผลงานเปนที่ประจักษตอ
โรงเรียนทีป่ รากฏ สังคมภายนอก แตขาดการประชาสัมพันธ
และสงผลตอสังคม
7. ภาพลักษณของ 1. โรงเรียนมีคุณภาพ มีชื่อเสียงและมี
โรงเรียนในสายตา ภาพลักษณที่ดี
ชุมชน
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ดอยกวา โรงเรียนคูแขง
8. ความสัมพันธกับ 1. มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
ชุมชน เครือขาย
พันธมิตร

สภาพตองการในอนาคต
1. จัดซื้อ ซอมแซม สื่อ เทคโนโลยีในหองเรียน เชน
เครื่องเสียง โพรเจคเตอร ใหเพียงพอทันสมัย
2. ครูควรมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

1. มีการพัฒนาผลงานทุกกลุมสาระอยางสม่ําเสมอ
2. มีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
1. พัฒนามาตรฐานหองเรียนใหดียิ่งขึ้น
2. พัฒนาทาสีอาคารเรียนใหดีขึ้น
3. รับเด็กตอหองใหนอยลง
1. รักษา พัฒนา เสริมสรางความสัมพันธใหยาวนาน
2. ควรเชิญผูเชี่ยวชาญของชุมชนมาสอนในกิจกรรม
การเรียนการสอน
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ทิศทางการบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน(Vision)
โรงเรียนดี นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
คานิยม(Core Value)
ตั้งใจเรียน เพียรทําดี มีวินัย รับใชสังคม
สมรรถนะหลักของโรงเรียน(Competencies of School)
1. วัฒนธรรมองคกร
2. ศูนยรวมจิตใจขององคกร
3. ศักยภาพของบุคลากร
4. ความผูกพันของครู นักเรียน และศิษยเกา
วัฒนธรรมองคกร (Organization culture)
รักสถาบัน สรางสรรคสังคม
Warakorn 4G Model
Good Student, Good Teacher , Good Management, Good School
พันธกิจ(Mission)
1. จัดการศึกษาใหผูเรียนใหมีคุณภาพตามคานิยมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการครูใหเปนครูมืออาชีพเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. จัดระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. จัดการคุณภาพหองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issue)
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีความรู ทักษะตามหลักสูตร และคานิยมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2. พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. พัฒนาคุณภาพหองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
5. พัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
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เปาประสงค(Goal)
1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาน และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละ
ระดับชั้น
2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและความสามารถในการสราง
นวัตกรรม
4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา เปนคนดี มีความรู
มีทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
5. ผูเรียนมีความสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ตามเกณฑมาตรฐานสากล
6. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน
ไทย
7. ผูเรียนมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มี
สุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
8. มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานตําแหน่ งงาน เป็ นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่
สถานศึกษากําหนด
9. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย
10. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
11. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
12. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล
13. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน มีแผนปฏิบัติงานประจําปที่
ทันสมัย ปฏิบัติได รวมทั้งมีการกํากับติดการใชแผนปฏิบัติการใหตรงตามเปาหมายที่สถานศึกษา
ตองการ
14. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
15. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
16. มีการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
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กลยุทธ(Strategy)
1. พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เปนบุคลแหงการเรียนรู มีทักษะและคุณลักษณะเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และภูมิใจในความเปนไทย
3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
4. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาคุณภาพหองเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเรียนรู
9. การสรางระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
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การนํากลยุทธโรงเรียนไปปฏิบัติจะดําเนินการผานโครงการหลักของโรงเรียน 9 โครงการ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เปนบุคลแหงการเรียนรู มีทักษะและคุณลักษณะเปนผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคลแหงการเรียนรู มีทักษะและคุณลักษณะเปน
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และภูมิใจในความเปนไทย
โครงการที่ 2 โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และ
ภูมิใจในความเปนไทย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
โครงการที่ 3 โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพหองเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาคุณภาพหองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
กลยุทธที่ 9 การสรางระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีความรู ทักษะตามหลักสูตร และคานิยมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เปนบุคลแหงการเรียนรู มีทักษะและคุณลักษณะเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 1 พัฒนา
ผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ เปนบุคล
แหงการเรียนรู มี
ทักษะและ
คุณลักษณะเปน
ผูเรียนในศตวรรษที่
21

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
ใหเปนบุคลแหงการ
เรียนรู มีทักษะและ
คุณลักษณะเปน
ผูเรียนในศตวรรษที่
21

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
1.1 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอานไดเหมาะสมตาม
เกณฑของแตละระดับชั้น
1.2 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการเขียนไดเหมาะสมตาม
เกณฑของแตละระดับชั้น
1.3 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับชั้น
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑ
เหมาะสมตามระดับชั้น
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และ
นําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.6 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.7 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดแกปญหา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําไปประยุกต ใชในสถานการณตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
1.8 รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถใน
การใชแหลงเรียนรู นวัตกรรม ไดอยางเหมาะสมปลอดภัย
1.9 รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารได อยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ
1.10 รอยละของผูเรียนที่มีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละป
ในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
อยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง
1.11 รอยละของผูเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) มีคา T-Score ≥ 40.00 ในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูของคะแนนรวมทุกชวงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรู
1.12 รอยละของผูเรียนที่มีความรูทักษะและเจตคติที่ดี พรอมจะศึกษา
ตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย
1.13 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.14 รอยละของผูเรียนทีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษกอน
สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมต่ํากวาระดับ A1 ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไมต่ํากวาระดับ A2

คาเปาหมาย
หนวยงาน
(Target)
รับผิดชอบ
ป
ป
ป (Responsible
Units)
2562 2563 2564
80
85
90 กลุมงานบริหาร
วิชาการ
80
85
90
80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

60

65

70

80

85

90

80

85

90

80

85

90
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีความรู ทักษะตามหลักสูตร และคานิยมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และภูมิใจในความเปนไทย
กลยุทธ
(Strategies)
กลยุทธที่ 2 พัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม สราง
คานิยมที่ดีงาม และ
ภูมิใจในความเปน
ไทย

คาเปาหมาย
หนวยงาน
(Target)
รับผิดชอบ
โครงการหลักของ
โรงเรียน
ป
ป
ป (Responsible
Units)
2562 2563 2564
2. โครงการสราง
2.1 รอยละของผูเรียนที่มีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม
80
85
90
ฝายกิจการ
เสริมและพัฒนา
คานิยมจิตสังคมจิตสานึกและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
นักเรียน
ผูเรียนใหมีคุณธรรม 2.2 รอยละของผูเรียนทุกชั้นปที่ทาํ งาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 90
92
94
จริยธรรม สราง
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา 50 ชัว่ โมง/ป/คน ตอจํานวนผูเรียน
คานิยมที่ดีงาม และ ทั้งหมด
ภูมิใจในความเปน 2.3 รอยละของผูเรียนที่คุณลักษณะอันพึงประสงคบงบอก
90
92
95
ไทย
อัตลักษณผูเรียนตามเกณฑ
2.4 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
90
92
94
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
82
84
86
2.6 รอยละของผูเรียนที่ปลอดจากสารเสพติด
82
84
86
2.7 รอยละของผูเรียนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู
90
92
94
การปฏิบัติ
2.8 รอยละของผูเรียนที่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
82
84
86
2.9 รอยละของผูเรียนที่มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปน
80
85
90
ไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญ
 ญาไทยและแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมในชีวิตประจําวัน
2.10 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน และ
90
92
94
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีความรู ทักษะตามหลักสูตร และคานิยมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 3 พัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะการ
อยูรวมกันทางสังคม
ยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย มีสขุ
ภาวะทางรางกาย
สุขภาพจิตที่ดี

3. โครงการสราง
เสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะ
การอยูรว มกันทาง
สังคมยอมรับที่จะ
อยูรวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย มีสขุ
ภาวะทางรางกาย
สุขภาพจิตที่ดี

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
3.1 รอยละของผูเรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่นและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
3.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ประเภทตางๆ
3.3 รอยละของผูเรียนที่ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.4 รอยละของผูเรียนที่มีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
3.5 รอยละของผูเรียนที่รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ
3.6 รอยละของผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ
3.7 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานพฤติกรรม
และอารมณ ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.8 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการปองกันและแกไขปญหาดาน
พฤติกรรมและอารมณที่เปนปญหาตอสังคม
3.9 รอยละของผูเรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนเปนรายบุคคลโดย
ใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบสัมภาษณการศึกษาจาก
แฟมสะสมงานของผูเรียน

คาเปาหมาย
หนวยงาน
(Target)
รับผิดชอบ
ป
ป
ป (Responsible
Units)
2562 2563 2564
80
85
90
ฝายกิจการ
นักเรียน
90
92
94
90
80
80
82

95
85
85
84

100
90
90
86

95

98

100

95

98

100

95

98

100
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 4 สงเสริม
และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

4. โครงการสงเสริม
และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีคุณธรรม
ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
4.1 รอยละของครูผูสอนที่มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสาย
งานอยูในระดับดี
4.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้มคี วาม
เชีย่ วชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตําแหน่ง
4.3 รอยละของครูและบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมี
ศักยภาพและมีความกาวหนาในวิชาชีพ
4.4 รอยละของครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด
4.5 ร้อยละของครูทม่ี กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเปิ ดภาคเรียน
(นอกเวลาเรียน) อย่างน้อย 50 ชม./ปี /คน
4.6 ร้อยละของครูทไ่ี ด้รบั การเพิม่ พูนความรู/้ ประสบการณ์
ระหว่างปิ ดภาคเรียนอย่างน้อย 50 ชม./ปี /คน
4.7 ร้อยละของครูทเ่ี ป็ นคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มี
คุณธรรมตามทีส่ ถานศึกษากําหนด

คาเปาหมาย
หนวยงาน
(Target)
รับผิดชอบ
ป
ป
ป (Responsible
Units)
2562 2563 2564
80
82
84 กลุมงานบริหาร
วิชาการ
80
82
85
ฝายบุคล
80

85

90

80

82

84

50

55

60

50

55

60

80

83

85
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตร
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล

5. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตร
กระบวนการเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผล

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
5.1 จํานวนครั้งที่มีการ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาวิชาการที่เนน
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
5.2 รอยละของการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดย
ผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธกี ารและแหลงเรียนรูที่
หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ
ไดเปนอยางดี
5.3 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
เรียนรู
5.4 รอยละของครูผูสอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู สามารถเรียนรูรว มกันอยางมีความสุข
5.5 รอยละของการประเมินผูเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ
5.6 รอยละของการใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียนการสอน
5.7 รอยละของนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของที่มีสวนรวมในการวัด
และประเมินผล ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใช
พัฒนาตนเอง
5.8 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
5.9 จํานวนครั้งในการนําชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง

คาเปาหมาย
หนวยงาน
(Target)
รับผิดชอบ
ป
ป
ป (Responsible
Units)
2562 2563 2564
2
2
2
กลุมงานบริหาร
วิชาการ
80
85
90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

80

85

90

10

12

14

10

12

14
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 6 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการดวยระบบ
คุณภาพ ตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล

6. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการดวยระบบ
คุณภาพ ตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)

คาเปาหมาย
(Target)
ป
2562
ดีมาก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(Responsible
ป 2563 ป 2564
Units)
ดีมาก
ดีมาก กลุมงานบริหาร
งบประมาณ

6.1 ระดับคุณภาพของการบริหารดานบุคลากรของโรงเรียน
ที่มีอิสระและคลองตัว ในการจัดอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ
จัดจาง สงเสริมและพัฒนา
6.2 ระดับคุณภาพของการแสวงหา ระดมทรัพยากรดาน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาโดย
สามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความ
ตองการและจําเปนของโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวม
6.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล
6.4 ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
6.5 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือ ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน
6.6 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา
มี
มี
มี
กําหนดชัดเจนตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ
ครบถวน ครบถวน ครบถวน
และสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยาง
ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน
ชัดเจน
6.7 มีแผนปฏิบัติการประจําปที่ทันสมัย ปฏิบัติได รวมทั้งมี
มี
มี
มี
การกํากับติดการใชแผนปฏิบัตกิ ารใหตรงตามเปาหมายที่
สถานศึกษาตองการ

สํานัก
เลขานุการ
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 7 พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

7. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
7.1 รอยละการดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
7.2 ระดับความสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปประยุกตใชได
อยางรวดเร็ว
7.3 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการจัดเก็บและเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศสํารองพร้อมใช้งาน
เมือ่ เกิดกรณีฉุกเฉิน
7.4 มีระบบการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ น
ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
7.5 มีการจัดเก็บความรูแ้ ละการถ่ายทอดความรู้ จากการ
เข้าร่วมอบรม การเป็ นวิทยากรอบรม และการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
7.6 มีระบบพร้อมบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ บุคลลากร
ของโรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครองชุมชน ได้อย่างรวดเร็ว
7.7 มีการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศให้
พร้อมใช้งานและตรงตามความต้องการเพือ่ ใช้ในการจัด
การศึกษา

คาเปาหมาย
(Target)
ป
2562
80
ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(Responsible
ป 2563 ป 2564
Units)
90
100
กลุมงานบริหาร
งบประมาณ
ดีมาก
ดีมาก

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพหองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพหองเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
กลยุทธ
(Strategies)

โครงการหลักของ
โรงเรียน

กลยุทธที่ 8 พัฒนา
คุณภาพหองเรียน สิ่ง
อํานวยความสะดวก
ใน การจัดการเรียน
การสอนและ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ
การเรียนรู

8. โครงการพัฒนา
คุณภาพหองเรียน
และสิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)
8.1 รอยละของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับดี ตอสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
8.2 รอยละของแหลงเรียนรู ที่เอื้อตอการเรียนรูและไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนด
8.3 รอยละของหองเรียนและหองปฏิบตั ิการที่มีความพรอม ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐาน

คาเปาหมาย
หนวยงาน
(Target)
รับผิดชอบ
ป
ป
ป (Responsible
Units)
2562 2563 2564
80
85
90
ฝายบริหาร
ทั่วไป
80
85
90
70

75

80
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ตัวชี้วัด(Key Performance Indicators) และคาเปาหมาย(Target)
ตามกลยุทธและโครงการหลัก ปการศึกษา 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 9 การสรางระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธ
(Strategies)
กลยุทธที่ 9 การ
สรางระบบการมี
สวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษา

โครงการหลักของ
โรงเรียน

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicators)

9. โครงการพัฒนา 9.1 จํานวนครั้งที่ชุมชน/องคกรสถาบันเอกชน/เครือขาย มี
ระบบการมีสวนรวม สวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ของชุมชนในการจัด 9.2 จํานวนครั้งที่วิทยากรภายนอกใหความรูแกนกั เรียน
การศึกษา
9.3 จํานวนแหลงเรียนรูภายนอกที่ใชในการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
9.4 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.5 จํานวนครั้งที่สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับ
สมาคมศิษยเกา เครือขายผูปกครอง โรงเรียนเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ
9.6 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภายนอกอื่นๆ ในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ
9.7 จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธเผยแพรความรูและผล
การดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสูสาธารณชน
9.8 รอยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในเกณฑดีตอความ
รวมมือของสถานศึกษากับชุมชน/สังคม
9.9 โรงเรียนมีการเผยแพรและขยายผลดานตางๆ ใน
สถานศึกษาอื่นอยางนอย 9 แหง
9.10 โรงเรียนไดรับรางวัล/ไดรับการยอมรับ/ยกยองจาก
ชุมชน สังคม

คาเปาหมาย
(Target)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(Responsible
ป
ป 2563 ป 2564
Units)
2562
10 ครั้ง/ 10ครั้ง/ 10ครั้ง/
ฝายบริหาร
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
ทั่วไป
10ครั้ง/
ภาคเรียน
10ครั้ง/
ภาคเรียน

10ครั้ง/
ภาคเรียน
10ครั้ง/
ภาคเรียน

10ครั้ง/
ภาคเรียน
10ครั้ง/
ภาคเรียน

2ครั้ง/
ภาคเรียน

2ครั้ง/
ภาคเรียน

2ครั้ง/
ภาคเรียน

2ครั้ง/ป

2ครั้ง/ป

2ครั้ง/ป

5ครั้ง/
ภาคเรียน

5ครั้ง/
ภาคเรียน

5ครั้ง/
ภาคเรียน

1 ครั้ง/
เดือน

1 ครั้ง/
เดือน

1 ครั้ง/
เดือน

80

85

90

9 แหง

10 แหง

11 แหง

1 ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป

3 ครั้ง/ป
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โครงการหลักของโรงเรียน 9 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคลแหงการเรียนรูมีทักษะและคุณลักษณะเปนผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 3
นโยบายของ สพฐ. ขอที่ 2
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 2 และ 5
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 1
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 1
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารวิชาการ
ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการอานไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับชั้น
1.2 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการเขียนไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับชั้น
1.3 รอยละของผูเ รียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามเกณฑ
ของแตละระดับชั้น
1.4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑเหมาะสมตามระดับชั้น
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.6 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.7 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดแกปญหา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําไป
ประยุกต ใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.8 รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชแหลงเรียนรู นวัตกรรม ไดอยาง
เหมาะสมปลอดภัย
1.9 รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารได อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
1.10 รอยละของผูเรียนที่มีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและทักษะ
ตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง
1.11 รอยละของผูเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีคา T-Score ≥
40.00 ในแตละกลุม สาระการเรียนรูของคะแนนรวมทุกชวงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้ง
4 กลุมสาระการเรียนรู

21

1.12 รอยละของผูเรียนที่มีความรูทักษะและเจตคติที่ดี พรอมจะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย
1.13 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.14 รอยละของผูเรียนทีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปที่ 3
ไมต่ํากวาระดับ A1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมต่ํากวาระดับ A2
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โครงการที่ 2 โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และภูมิใจใน
ความเปนไทย
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 3
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 2
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 2 และ 5
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 1
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 2
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของผูเรียนที่มีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมจิตสังคมจิตสานึกและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2.2 รอยละของผูเรียนทุกชั้นปที่ทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา 50
ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมด
2.3 รอยละของผูเรียนที่คุณลักษณะอันพึงประสงคบงบอกอัตลักษณผูเรียนตามเกณฑ
2.4 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.6 รอยละของผูเรียนที่ปลอดจากสารเสพติด
2.7 รอยละของผูเรียนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติ
2.8 รอยละของผูเรียนที่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.9 รอยละของผูเรียนที่มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญา
ไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
2.10 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน และประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
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โครงการที่ 3 โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 3
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 2
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 2 และ 5
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 1
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 3
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของผูเรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทตางๆ
3.3 รอยละของผูเรียนที่ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.4 รอยละของผูเรียนที่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
3.5 รอยละของผูเรียนที่รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ
3.6 รอยละของผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
3.7 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานพฤติกรรมและอารมณ ตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3.8 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการปองกันและแกไขปญหาดานพฤติกรรมและอารมณที่เปนปญหาตอ
สังคม
3.9 รอยละของผูเรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนเปนรายบุคคลโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบสัมภาษณการศึกษาจากแฟมสะสมงานของผูเรียน
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โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
คุณธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 2
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 3
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 3
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 2
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 4
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของครูผูสอนทีม่ ีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานอยูในระดับดี
4.2 รอยละของครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง
4.3 รอยละของครูและบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีศักยภาพและมีความกาวหนาใน
วิชาชีพ
4.4 รอยละของครูและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
หรือเกณฑที่กําหนด
4.5 รอยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเปดภาคเรียน(นอกเวลาเรียน)
อยางนอย 50 ชม./ป/คน
4.6 รอยละของครูที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณระหวางปดภาคเรียนอยางนอย
50 ชม./ป/คน
4.7 รอยละของครูที่เปนคนดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
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โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 1
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 2
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 2
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 2 และ 3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 5
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารวิชาการ
ตัวชี้วัด
5.1 จํานวนครั้งที่มีการ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
5.2 รอยละของการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวย
วิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปน
อยางดี
5.3 รอยละของผูเรียนที่มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
5.4 รอยละของครูผูสอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
5.5 รอยละของการประเมินผูเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ
5.6 รอยละของการใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการ
เรียนการสอน
5.7 รอยละของนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของที่มีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
5.8 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน
5.9 จํานวนครั้งในการนําชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เปนรูปธรรมและตอเนื่อง
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โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 6
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 5
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 6
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 6
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : สํานักเลขานุการ กลุมบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัด
6.1 ระดับคุณภาพของการบริหารดานบุคลากรของโรงเรียนที่มีอิสระและคลองตัว ในการจัดอัตรากําลัง
สรรหา บรรจุ จัดดจาง สงเสริมและพัฒนา
6.2 ระดับคุณภาพของการแสวงหา ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศในการจัด
การศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการและจําเปนของโรงเรียน
และชุมชนมีสวนรวม
6.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐานยึดหลักธรรมาภิบาล
6.4 ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.5 ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
6.6 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน
6.7 มีแผนปฏิบัติการประจําปที่ทันสมัย ปฏิบัติได รวมทั้งมีการกํากับติดการใชแผนปฏิบัติการใหตรงตาม
เปาหมายที่สถานศึกษาตองการ
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โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 5
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 5
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 6
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 7
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัด
7.1 รอยละการดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
7.2 ระดับความสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปประยุกตใชไดอยางรวดเร็ว
7.3 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการจัดเก็บและเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศสํารอง
พรอมใชงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
7.4 มีระบบการตรวจสอบขอมูลสารสนเทศที่จําเปน ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย
7.5 มีการจัดเก็บความรูและการถายทอดความรู จากการเขารวมอบรม การเปนวิทยากรอบรม และการ
เผยแพรผลงานวิชาการ
7.6 มีระบบพรอมบริการขอมูลสารสนเทศแก บุคลลากรของโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองชุมชน ไดอยาง
รวดเร็ว
7.7 มีการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศใหพรอมใชงานและตรงตามความตองการเพื่อใชใน
การจัดการศึกษา
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โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาคุณภาพหองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 3
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 2
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 2
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และ 3
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 8
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัด
8.1 รอยละของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับดี ตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน
8.2 รอยละของแหลงเรียนรู ที่เอื้อตอการเรียนรูและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
8.3 รอยละของหองเรียนและหองปฏิบัติการที่มีความพรอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
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โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 6
กลยุทธของ สพฐ. ขอที่ 5
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 6.
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 3
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 9
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัด
9.1 จํานวนครั้งทีช่ ุมชน/องคกรสถาบันเอกชน/เครือขาย มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
9.2 จํานวนครั้งที่วิทยากรภายนอกใหความรูแกนักเรียน
9.3 จํานวนแหลงเรียนรูภายนอกที่ใชในการจัดการเรียน การสอน และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
9.4 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.5 จํานวนครั้งที่สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับสมาคมศิษยเกา เครือขายผูปกครองโรงเรียน
เครือขายทั้งในและตางประเทศ
9.6 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภายนอกอื่นๆ
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ
9.7 จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธเผยแพรความรูและผลการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสู
สาธารณชน
9.8 รอยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในเกณฑดีตอความรวมมือของสถานศึกษากับชุมชน/สังคม
9.9 โรงเรียนมีการเผยแพรและขยายผลดานตางๆ ในสถานศึกษาอื่นอยางนอย 9 แหง
9.10 โรงเรียนไดรับรางวัล/ไดรับการยอมรับ/ยกยองจากชุมชน สังคม
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คําชีแ้ จงในการจัดทํากิจกรรมประจําปการศึกษา 2563
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จําเปนตองศึกษารายละเอียดกับการจัดทํากิจกรรม
ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติตาง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มาตรฐานการศึกษาชาติ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564
2. เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐาน และตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
3. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 / สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. ศึกษาสารสนเทศของแตละฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/กลุมงาน
การเขียนกิจกรรม
การเขียนกิจกรรมระดับโรงเรียนจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1. ชื่อกิจกรรม
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปจจุบันและปญหา)
3. วัตถุประสงค (อาจแยกเปนวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ)
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5. เปาหมาย (แยกเปนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
6. สถานที่ดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
8. วิธีดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของและงบประมาณ
9. งบประมาณดําเนินการ
10. การติดตามและประเมินผล
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
กิจกรรมที่สมบูรณแบบจะตองตอบคําถามตอไปนี้ใหได
1. ทําไมจึงตองทํากิจกรรมนี้ (หลักการและเหตุผล)
2. ตองการใหเกิดอะไรในกิจกรรมนี้ (วัตถุประสงค)
3. ผลสําเร็จของโครงการดูไดจากสิ่งใด (ตัวชี้วัดความสําเร็จ)
4. ตองการใหเกิดเทาไร (เปาหมาย)
5. ตองทําอยางไรจึงเกิดผลตามที่ตองการ (ขั้นตอนการดําเนินการ)
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6. ตองใชปจจัย หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ)
7. มีวิธีการติดตามผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมอยางไร (การติดตามและประเมินผล)
7. หวังผลอะไรบาง (ผลที่คาดวาจะไดรับ)
หลักการเขียนกิจกรรม
1. การตั้งชื่อกิจกรรม ควรเปนชื่อที่ชัดเจน มีความหมายสอดคลองกับเรื่องที่จะทํา หรือแสดงใหเห็นแนวทาง
และผลการดําเนินงาน
2. หลักการและเหตุผล เขียนใหครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
2.1 การนําเสนอปญหา - ระบุตัวปญหา
- สภาพของปญหา (ความรุนแรง)
- ผลกระทบของปญหา
- สาเหตุของปญหา
- ทางเลือกในการแกปญหา
- ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดลอมปจจุบัน
2.2 ระบุความคาดหวัง หรือสภาวะที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายหลังกิจกรรมนี้ยุติ
3. วัตถุประสงคของกิจกรรม ระบุใหชัดเจนวาตองการใหเกิดอะไร
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตองระบุวาผลสําเร็จของกิจกรรมดูไดจากสิ่งใด (ดูไดจากตาราตัวชี้วัด (Key
Performance Indicators) และคาเปาหมาย (Target) ของโรงเรียน)
5. เปาหมาย/ ผลผลิต ตองระบุใหครอบคลุมดังนี้
- ตองการใหเกิดเทาใด ลักษณะใด
- มีตัวชี้วัดที่แสดงวาไดดําเนินงานบรรลุความสําเร็จจริงตามวัตถุประสงค
- เปนขอความ/ตัวเลขที่ระบุขนาด ปริมาณของสิ่งของหรือผลงานและเวลาที่เกิด
6. สถานที่ดําเนินการ ระบุสถานที่จัดกิจกรรมใหชัดเจน
7. ระยะเวลาดําเนินงาน ระบุวันที่ หรือ ชวงเวลาในการทํากิจกรรมใหชัดเจน
8. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ตองเขียนใหครอบคลุมดังนี้
- ระบุกิจกรรมที่ตองการทําทั้งหมด
- ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน โดยใชวงจรการดําเนินงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle)
- ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา งบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ทรัพยากรอื่น ๆ และกลุมเปาหมาย
ของกิจกรรม
- เงื่อนไขที่จําเปนของกิจกรรม
9. งบประมาณดําเนินการ แยกประเภทของงบประมาณที่ใชใหชัดเจน
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10. การติดตามและประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
และผูรับผิดชอบใหชัดเจน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ ตองระบุดังนี้
- หวังผลระยะไกลอะไรบาง
- สภาวะอยางไรที่คาดวาจะเกิดผลในระยะไกล ถากิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จ
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ตัวอยาง

กิจกรรม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563
ชื่อกิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย :
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564 ขอที่ 3
นโยบายของ สพฐ. ขอที่ 2
ยุทธศาสตร สพม. เขต 3 ขอที่ 2 และ 5
เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 1
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1
กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 1
โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 และ 1.12
ลักษณะกิจกรรม :  กิจกรรมตอเนื่อง  กิจกรรมใหม
ชื่อผูรับผิดชอบกิจกรรม : นายสรรพสิทธิ์ โกศล
กลุมบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของผูเรียน
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.5 ผูเรียนรอยละ 80 (คาเปาหมายดูจากตารางตัวชี้วัดและคาเปาหมาย) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.5 รอยละของผูเ รียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม(ขอมูลตัวชี้วัดจากโครงการ
หลัก)
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1.12 ผูเรียนรอยละ 70 (คาเปาหมายดูจากตารางตัวชี้วัดและคาเปาหมาย) ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีคา T-Score ≥ 40.00 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูของคะแนนรวมทุก
ชวงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรู
1.12 รอยละของผูเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีคา T-Score ≥
40.00 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูของคะแนนรวมทุกชวงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 กลุมสาระ
การเรียนรู(ขอมูลตัวชี้วัดจากโครงการหลัก)
4. เปาหมาย/ ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 4,155 คน ไดรับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 4,155 คน ไดรับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ดานผลสัมฤทธิ์
4.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีคา
T-Score ≥40.00 ในรายวิชาวิทยาศาสตร
5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
6. ระยะเวลาดําเนินงาน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
7. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ที่
1.

2.

3.

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ
อุดหนุน พัฒนา บ.ก.ศ. อื่นๆ
รายหัว ผูเรียน (บาท) ระบุ
(บาท) (บาท)
(บาท)

Plan (วางแผน)
ประชุมผูเ กี่ยวของวางแผนการ
ดําเนินการ
- เอกสารการประชุม
600
Do (ปฏิบัติตามแผน)
จัดติว O-NET ใหกับนักเรียนชั้น ม.3
และ ม.6
- เอกสารประกอบการติว
5,000
Check (ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามแผน)
3.1 นักเรียนทําแบบประเมินการรวม
กิจกรรม

-

-

-

รวม
(บาท)

600

ระยะเวลา
ดําเนินการ

20 พ.ค. 62

-

-

-

5,000

พ.ย. - ธ.ค. 63

-

-

-

-

ธ.ค. 63

ชื่อผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ
จัดกิจกรรม

ครูกลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร
คณะกรรมการ
จัดกิจกรรม
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ที่

4.

5.

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
3.2 ตรวจสอบผลคะแนน O-NET ป
การศึกษา 2563
Act (ปรับปรุงแกไข)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
นําผลจากการประเมินกิจกรรมมา
วิเคราะหปญหาที่พบ และหาแนว
ทางการแกปญหาในปการศึกษาถัดไป
สรุปกิจกรรมและรายงานผล

รวม

งบประมาณ
อุดหนุน พัฒนา บ.ก.ศ. อื่นๆ
รายหัว ผูเรียน (บาท) ระบุ
(บาท) (บาท)
(บาท)

-

-

-

-

รวม
(บาท)

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ม.ค. 63

ชื่อผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ
จัดกิจกรรม

ภายใน 15 วัน
หลังดําเนิน
กิจกรรม
เสร็จสิ้น
5,600

-

-

-

5,600

8. งบประมาณดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 5,600 บาท
โดยแบงเปน  งบอุดหนุนรายหัว
จํานวน
5,600
บาท
 งบพัฒนาผูเรียน
จํานวน...........................บาท
 เงิน บ.ก.ศ.
จํานวน...........................บาท
 งบประมาณอื่น โปรดระบุ
จํานวน...........................บาท
9. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ ทําการประเมินการ แบบประเมินการคิดวิเคราะห นายสรรพสิทธิ์
ในการคิดวิเคราะห คิด
คิดวิเคราะหของ
ของผูเรียน
โกศล
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ผูเรียน
ความคิดเห็นและแกปญหา และ
นําไปประยุกตใชในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ผูเรียนรอยละ 80 ในระดับชั้น ม.3 ประเมินจากผลการ แบบวิเคราะหผลการทดสอบ นายสรรพสิทธิ์
และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบ
ทดสอบระดับชาติ
ระดับชาติ(O-NET)
โกศล
ระดับชาติ(O-NET) มีคา T-Score
(O-NET)
≥ 40.00 ในรายวิชาวิทยาศาสตร
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น สงผลตอปริมาณการศึกษาตอในสถานศึกษาชั้นนํา
มากขึ้น
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ผูเสนอกิจกรรม

ผูตรวจกิจกรรม

ลงชื่อ................................................
(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)
ตําแหนง ครู

ลงชื่อ ......................................................
(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)
เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หัวหนาโครงการหลัก

ลงชื่อ.................................................
(นางรัชนา แสงเปลงปลั่ง)
หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ
ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ ....................................................
(นายอนันต มีพจนา)
รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ
หัวหนางานแผนงาน
ลงชื่อ.................................................
(นายสรรพสิทธิ์ โกศล)
หัวหนางานนโยบายและแผนงาน
ผูตรวจสอบงบประมาณ
ลงชื่อ ....................................................
(นางเตือนใจ ตรีบุบผา)
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ
ผูอนุมัติโครงการ
( ) อนุมัติ

( ) ไมอนุมัติ

ลงชื่อ .........................................................
(นายสุชีพ บุญวงษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
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ประมาณการงบประมาณที่ใช
ชื่อกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จํานวน ราคา
รวม
ประเภทของ
ที่
รายการ
หนวย ตอหนวย เปนเงิน งบประมาณที่ใช
1. เอกสารประกอบการประชุมวางแผนการทํางาน
20
30
600 งบอุดหนุนรายหัว
2. เอกสารประกอบการติว O-NET
500
10
5,000 งบอุดหนุนรายหัว
รวมเงิน (หาพันหกรอยบาทถวน)
5,600
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ตัวอยาง
ปฏิทินการดําเนินกิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

อุดหนุน
รายหัว
(บาท)

พัฒนา
ผูเรียน
(บาท)

บ.ก.ศ.
(บาท)

อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ชื่อผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคลแหงการเรียนรูมีทักษะและคุณลักษณะเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21
16 พ.ค. 62
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
นางปรานี
22,700
22,700
–
ทางการเรียนวิชา
มีวุฒิสม
วิทยาศาสตร
15 ก.พ. 63
2. โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และภูมิใจในความเปนไทย
2.1 รักษสิ่งแวดลอม
15,000
15,000 1 ก.ค. 62
นางณัฐมน
สุชัยรัตน
31 ต.ค. 62
รวม
37,700
0
0
0
37,700
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การเขียนกิจกรรมการปการศึกษา 2563
1. ใชแบบฟอรมตามตัวอยาง อักษรใช TH SarabunNew ขนาด 16
2. การตั้งคาหนากระดาษ บน-ลาง 1.5 cm ซาย 2.6 cm ขวา 2.0 cm ตามรูปดานลาง
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ตารางอัตราคาใชจายเพื่อใชสําหรับการเขียนกิจกรรม
รายการ
ราคาตอหนวย
1. คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียนสําหรับแขงขันตางจังหวัด
2. คาอาหารสําหรับจัดอบรมนักเรียนภายในโรงเรียน
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มจัดอบรม
4. คาเชาเหมารถบัส ปรับอากาศ(ระยะทาง)
5. คาเชาเหมารถตู พรอมน้ํามัน(ระยะทาง)
6. คาที่พักสําหรับนักเรียน (เขารวมแขงขันนอกสถานที่)
7. คาที่พักสําหรับครู (รวมประชุม สัมมนา พานักเรียน
แขงขันนอกสถานที่)

100 บาท/คน
40 บาท/คน/มื้อ
20 บาท/คน/มื้อ
9,000-12,000 บาท/คัน/วัน
2,200-2,500 บาท/คัน/วัน
400 บาท/คน/วัน
600 บาท/คน/วัน
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รายชื่อหัวหนาโครงการหลักของโรงเรียน 9 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคลแหงการเรียนรู มีทักษะและคุณลักษณะเปน
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
หัวหนาโครงการ นางรัชนา แสงเปลงปลั่ง
ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ
โครงการที่ 2 โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่ดีงาม และ
ภูมิใจในความเปนไทย
หัวหนาโครงการ นายศุภกร การสมบัติ
ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
โครงการที่ 3 โครงการสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอยูรวมกันทางสังคมยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิตที่ดี
หัวหนาโครงการ นายศุภกร การสมบัติ
ตําแหนง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
หัวหนาโครงการ นางศรศมน มรุตัณฑ
ตําแหนง หัวหนางานบุคคล
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
หัวหนาโครงการ นางรัชนา แสงเปลงปลั่ง
ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล
หัวหนาโครงการ นางสาววิมล พรรณนิคม
ตําแหนง หัวหนาสํานักเลขานุการ
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โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หัวหนาโครงการ นางเตือนใจ ตรีบุบผา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาคุณภาพหองเรียนและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
หัวหนาโครงการ นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์
ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
หัวหนาโครงการ นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์
ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป

43

หนาที่ของเจาหนาที่แผนงานกลุมงาน/ฝาย/กลุมสาระฯ
1. ชี้แจงครูในกลุมงาน/กลุมสาระฯ ในการเขียน กิจกรรม ตามขั้นตอนที่ถูกตอง ใชแบบฟอรมของ
ทางโรงเรียน และระบุประเภทของเงินใหถูกตองชัดเจน เชน เงินอุดหนุนรายหัว ,เงินพัฒนา
ผูเรียน เงินอื่นๆ ตองระบุที่มาของเงินใหชัดเจน
2. เจาหนาที่แผนงานกลุมงาน/กลุมสาระฯ รวบรวม กิจกรรม สงหัวหนาโครงการหลักตาม
กิจกรรมที่รองของบประมาณ
3. รวมรวม กิจกรรม และสรุปขอมูลตามแบบฟอรมของโรงเรียน เพื่อจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการ
ของกลุมงาน/กลุมสาระ/ฝาย ที่ตนรับผิดชอบเพื่อใชกํากับและติดตามการใชงบประมาณ
ระหวางป
4. กํากับติดตามการใชงบประมาณระหวางปใหเปนไปตามเปาหมายที่กลุมงาน/กลุมสาระ/ฝาย
กําหนดไว
5. รวบรวม จัดทําสรุปกิจกรรมตามแบบฟอรมของโรงเรียน

