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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : ART AND MIS (Management Information System) 

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 

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 7  ตัวช้ีวัดที่ 7.1 และ 7.2 

ลักษณะกจิกรรม :    กิจกรรมตอเน่ือง  กิจกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม : นายกิตติ คงเจริญ 

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ : กลุมบริหารงานวิชาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล    

 งานสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจําเปนอยางยิ่งตองมีวัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการบริหารจัดการ
ขอมูล เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดองคกร โรงเรียนไดแบงระบบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน กําหนดตําแหนงและภาระงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมอบหมาย เพื่อการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวังโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงาน
ในกรอบงานตามที่กําหนดสําเร็จลุลวงจึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้น 
2.  วตัถุประสงค   

       2.1 เพื่อใหระบบงานสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย    

      2.2 บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณตางๆ พอเพียงและเอ้ืออํานวยในการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ 

และมีประสิทธิภาพ 

3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ  

7.1 รอยละ 80 มีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

7.2 ความสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปประยุกตใชไดอยางรวดเร็วอยูในระดับดี 
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4. เปาหมาย/ ผลผลติ  

 4.1  เชงิปรมิาณ   

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานไดตามวัตถุประสงค สามารถตอบสนองงานที่สอดคลองกับนโยบาย  

4.2  เชิงคุณภาพ   

  1. รอยละ 80 การดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

     2. ความสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปประยุกตใชไดอยางรวดเร็วอยูในระดับดี 

5. สถานทีด่าํเนนิการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน  16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

7. ขัน้ตอนการดาํเนนิกจิกรรม 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 
ชื่อผูรับผดิชอบ 

อุดหนุน     

รายหัว 

(บาท) 

พัฒนา

ผูเรียน 

(บาท) 

บ.ก.ศ. 

(บาท) 

อ่ืนๆ 

ระบุ   

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. Plan (วางแผน) 

ประชุมผูเกี่ยวของวาง

แผนการดําเนินการ 

   - เอกสารการประชุม 

- - - - - 21 พ.ค.62 นายกิตติ คงเจริญ 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

2.1 กิจกรรม 

- การอบรมพัฒนานักเรียน 

12,040 - - - - 31 พ.ค.62 นายกิตติ คงเจริญ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

ประเมินผลการปฏิบัติ

กิจกรรม 

- - - - - 14 มิ.ย.62 นายกิตติ คงเจริญ 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

ประชุมปรับปรุงแกไข - - - - - 21 มิ.ย.62 นายกิตติ คงเจริญ 

5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

 
สรุปกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

และทํารูปเลมรายงานผล 
- - 

- 
- - 30-31 มี.ค.63 นายกิตติ คงเจริญ 

รวม 12,040      
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8. งบประมาณดาํเนนิการ      รวมทั้งสิ้น 12,040 บาท 

    โดยแบงเปน    งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน 12,040        บาท 

     งบพัฒนาผูเรียน    จํานวน...........................บาท 

     เงิน บ.ก.ศ.     จํานวน...........................บาท 

     งบประมาณอ่ืน โปรดระบุ              จํานวน...........................บาท     

 

 

9. การตดิตามและประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผูรับผิดชอบ 

  รอยละการดําเนินการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบ ถูกตอง 

ครบถวน ทันสมัย 

ประเมินผลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของบุคลากรใน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

รอยละ 80 % 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของบุคลากรในกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ รอยละ 80 % 

นายกิตติ คงเจริญ 

ระดับความสามารถนํา

ขอมูลสารสนเทศไป

ประยุกตใชไดอยางรวดเร็ว 

ประเมินผลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของบุคลากรใน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

อยูในระดับดี 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของบุคลากรในกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ อยูในระดับดี 

นายกิตติ คงเจริญ 

 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

การบริหารจัดการงานสารสนเทศของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ บุคลากรมีอุปกรณตางๆ 

พอเพียงในการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ จัดซ้ือวัสดุสํานักงานไดตามวัตถุประสงค สามารถตอบสนอง

งานที่สอดคลองกับนโยบายโรงเรียน 
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

ลงช่ือ................................................ 

(นายกิตติ คงเจริญ) 

ตําแหนงครู 

 

ลงช่ือ ...................................................... 

  (นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

หวัหนาโครงการหลกั 

 

ลงช่ือ................................................. 

(นางเตือนใจ   ตรีบุปผา) 

หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ 

ผูเหน็ชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ .................................................... 

(นายอนันต  มีพจนา) 

รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ 

หวัหนางานแผนงาน 

 

ลงช่ือ................................................. 

(นายสรรพสิทธิ์  โกศล) 

หัวหนางานนโยบายและแผนงาน     

ผูตรวจสอบงบประมาณ 

 

ลงช่ือ .................................................... 

(นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชติ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผูอนุมตัิโครงการ 
 

(    )  อนุมัติ               (    )  ไมอนุมัติ 

 

ลงช่ือ ......................................................... 

(นายวรากร  ร่ืนกมล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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ประมาณการงบประมาณที่ใช 

ชื่อกิจกรรม  ART AND MIS (Management Information System) 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

 

ท่ี รายการ จํานวนหนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงิน 

ประเภทของ

งบประมาณท่ีใช 

1. เคร่ืองปร้ินเตอรที่สามารถถายเอกสารและ

สแกนได 

1 เคร่ือง 10,000 10,000 งบอุดหนุนรายหัว 

2. แฟมหวง A4 สัน 5 ซ.ม. พรอมซองใส 12 เลม 100 1,200  

3. กระดาษปร้ินเกียรติบัตร 120 แกรม  2 รีม 120 240  

4. กลองพลาสติกมีฝาปด 2 กลอง 300 600  

รวมเงิน  (หนึง่หมื่นสองพันสี่สิบบาทถวน) 12,040  
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