แผนพัฒนาสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖

สํ านักแผนงานและสารสนเทศ

โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

โทร. ๐-๓๕๓๒-๑๒๐๑-๒ ,๐-๓๕๒๔-๒๒๘๗ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๑๓๐๓

คํานํา
ปั จจุบนั การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนมุ่งเน้นเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ และ
มีมาตรฐานแก่นกั ศึกษา ผูร้ ับบริ การ ผูแ้ สวงหาการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และอาชีพ โดยสร้างความมัน่ ใจ เชื่อถือ ศรัทธาแก่ผเู ้ ข้าเรี ยน ผูป้ กครอง และหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรี ยนบริ หารธุ ร กิ จ อยุธยา จึ ง ได้จ ัดทําแผนการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาหรื อ
แผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็ นหลักในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาครั้งนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือของคณะครู
เจ้าหน้าที่ คนงานภารโรง ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ทาํ ประชาพิจารณ์จนสมบูรณ์ทุกประการ
เป็ นอย่างดียงิ่ และเพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้ าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับรองประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยจักขอบคุณยิง่

คณะกรรมการโรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ ภาพรวมสถานศึคษา
- ประวัติโรงเรี ยน
- จุดเด่นหรื อเกียรติคุณของโรงเรี ยน
- สภาพปั จจุบนั
- ปรัชญาโรงเรี ยน
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกําหนดจุดยืนของสถานศึกษา
ด้วยเทคนิค SWOT
๔
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้ าหมาย
- หลักธรรมาภิบาล
- แผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงานโรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา
บทที่ ๒ เป้าหมายของสถานศึกษา
- เป้ าหมาย กลยุทธ์และตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
บทที่ ๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กลยุทธ์และกระบวนการสู่ ความสําเร็ จ
บทที่ ๔ การพัฒนาสถานศึกษา
- ตัวชี้วดั ในการพัฒนาสถานศึกษา
บทที่ ๕ ข้ อกําหนดของบุคลากร
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสํานัก
- หัวหน้าแผนก
- ครู
- มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

หน้า

๑
๑
๒
๓

๕
๕
๕
๖
๗
๘
๑๓
๑๙
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๗

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ ๖ ข้ อกําหนดและหลักปฏิบัติของผู้เรียน
- ข้อกําหนดของสถานศึกษา
- การเข้าร่ วมกิจกรรม
- การบริ การและสวัสดิการ
- กฎของโรงเรี ยนเมื่อผูเ้ รี ยนกระทําผิด
- ลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
บทที่ ๗ การตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงาน
- การตรวจสอบและประเมินผล
- การรายงาน
ภาคผนวก
นิยามศัพท์
คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการศูนย์แผนและพัฒนา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา

หน้า
๓๙
๓๙
๔๐
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑

บทที่ ๑
ภาพรวมของสถานศึกษา(School Profile)
๑.๑ ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จอยุธยา เดิมชื่อโรงเรี ยนอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลนิ ธิยุวพุทธิ กสมาคม พระนครศรี อยุธยาจัดตั้งขึ้ นโดย นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิ ธิยุวพุทธิ ก
สมาคมพระนครศรี อยุธยา ได้ขออนุ ญาตจัดตั้งโรงเรี ยนอาชี วศึกษาประเภทวิชาพณิ ชยกรรมขนาดเล็ก
โดยมี นายสุ นทร เปรมฤทัย ร่ วมดําเนินการ ได้ใช้อาคารของมูลนิธิยวุ พุทธิ กสมาคม ๒ หลัง บนที่ดินของ
ราชพัสดุวงั หน้าพระนครศรี อยุธยา จํานวนเนื้ อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ตั้งอยูต่ ลาดหัวแหลม เลขที่
๒๑/๒๓ หมู่ที่ ๒ ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุ กรี อําเภอพระนครศรี อยุธยา ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเลขานุการและ
กลุ่มวิชาการขาย หลักสู ตรกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ มี นายพจน์
พูลสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต และมีผอู ้ าํ นวยการ ดังนี้
๑. นายสุ นทร เปรมฤทัย
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗
๒. นายสุ พจน์ แสนโรจน์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๗ -๒๕๓๓
๓. นายบรรจง ทรัพย์ลอ้ ม
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๓
๔. นายปลด โพธิ สวัสดิ์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
๕. นายปรี ชา พลทรัพย์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๔๖
๖. นางประภา ส่ งสวัสดิ์
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖– พฤษภาคม ๒๕๕๐
๗. นางทิพาพร สันติตรานนท์ ดํารงตําแหน่งระหว่าง มิถุนายน ๒๕๕๐ - ปั จจุบนั
๑.๒ จุดเด่ นหรือเกียรติคุณของโรงเรี ยน
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระพุทธรู ปพระพุทธ
มหามุนีศรี สรรเพชญ มาประดิษฐานประจําหอประชุมมูลนิธิยวุ พุทธิ กสมาคม
๒. ผูร้ ับใบอนุญาต มีกิจกรรมเผยแพร่ ทางพุทธศาสนาเป็ นหลัก
๓. ได้รับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ ให้เข้าเฝ้ าถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี
๔. ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะดนตรี ไทยของโรงเรี ยน ไปบรรเลงถวายพระพรในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ อ.ส. เป็ นประจําทุกปี
๕. นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยาเป็ นวิทยากรบรรยายภาคคติ-ธรรม
ประจําสถานีวทิ ยุ อ.ส. ส่ วนพระองค์ในราชวังสวนจิตรดา ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๑๕ น.

๒
๖. โรงเรี ยนได้รั บรางวัลสถานศึ กษาสนับสนุ นมารยาทดี เด่ นชนะเลิ ศระดับอุ ดมศึ กษาของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๗. นักเรี ยนมีมารยาทดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศของสํานักวัฒนธรรมจังหวัด
๘. ฯพณฯ สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ ประธานองคมนตรี เป็ นประธานประกอบพิ ธี มอบ
ประกาศนียบัตรผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เมื่อปี ๒๕๓๒
๙. ได้รั บ พระราชทานถ้ว ยรางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ๑ จากสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี ๒๕๓๙ ในการประกวดเพลงฉ่อยของนักเรี ยน
๑๐. ได้รั บ เกี ย รติ บ ัต รเหรี ย ญทองระดับ ประเทศ ปี ๒๕๔๖ และปี ๒๕๔๘ ในการแข่ ง ขัน
ทัก ษะวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ วิ ช าการบัญ ชี วิช าพิม พ์ง านผลิ ตด้ว ยเครื่ องพิม พ์ดีด ไฟฟ้ าของ
นักเรี ยน
๑๑. ห้องเรี ยนปรับอากาศทุกห้อง
๑๒. มีการบริ การให้นกั เรี ยนกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา
๑๓. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
๑๔. มีทุนการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทุนนักกีฬา
๑๕. โรงเรี ย นจัด การเรี ย นการสอนมุ่ ง เน้น ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
พระพุทธศาสนา
๑๖. นัก เรี ย นได้รั บ รางวัล ผูม้ ี ค วามประพฤติ ดี จากพุ ท ธสมาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
๑๗. นั ก เรี ยนได้ รั บ รางวั ล นั ก เรี ยนพระราชทาน ในระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒
๑๘. มู ล นิ ธิ ยุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมพระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยนายพจน์ พูล สวัส ดิ์ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต
โรงเรี ย นบริ หารธุ รกิ จอยุธ ยา ได้รั บ รางวัล พุท ธคุ ณูป การ กาญจนเกี ย รติ คุณ เนื่ องจาก
เป็ นองค์ก รที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ปกป้ องคุ ้ม ครองและเผยแพร่ พ ระพุ ท ธศาสนา
เป็ นเวลายาวนาน
๑๙. นัก เรี ย นได้รั บ รางวัล นั ก เรี ย นพระราชทาน ในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑.๓ สภาพปัจจุบัน
 โรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุ ธ ยา อํา เภอพระนครศรี อ ยุธ ยา จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา สั ง กัด
สํานักงานบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ
 มีอาคารเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน ๒ หลัง ๔๑ ห้องเรี ยน

๓
มีอาคารประกอบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน ๒ หลัง ๘ ห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยน ระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้ง ๒ รอบ จํานวน ๘๐๓ คน
มีผบู ้ ริ หาร ๒ คน ครู ๓๑ คน ผูช้ ่วยครู ๒ คน เจ้าหน้าที่ ๒ คน คนงานภารโรง ๗ คน
ใช้ห ลัก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุ การ สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
และใช้หลักสู ตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิ การ สายวิชาบริ หารธุ รกิจ ระดับ
ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.) สาขาวิช าการบัญชี สาขาวิช าการจัดการ สาขาวิช า
การตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
 ภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยน ได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจจากบุคคลภายนอกและบุคลากรใน
โรงเรี ยนมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง






๑.๔ ปรัชญาโรงเรียน (SCHOOL PHILOSOPHY)

“ ทํางานดี ความรู้ เด่ น เน้ นคุณธรรม นําสั งคม ”
ทํางานดี

หมายถึง การฝึ กให้นกั ศึกษา มีความชํานาญในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง
มีระบบ ระเบียบ สะอาด เรี ยบร้อย รวดเร็ ว ประหยัด ตรงต่อ
เวลา มีคุณค่า และมีคุณภาพ
ความรู ้เด่น หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้นกั ศึกษามีความรอบรู ้เชิ งวิชาการ
สามารถนําความรู้ ไปประกอบธุ รกิ จ หรื อดําเนิ นชี วิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
เน้นคุณธรรม หมายถึง การฝึ กอบรมและปลูกฝังให้นกั ศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย จนเกิดนิสัยถาวร
นําสังคม
หมายถึง นัก ศึ ก ษาสามารถนํา ความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ และชํา นาญวิ ชาชี พ
ตลอดจนคุณธรรมอัน ดีงาม เผยแพร่ สู่สังคมได้ และสามารถเป็ น
ผูน้ าํ สังคมที่มีความคิดก้าวไกล

๔
๑.๕ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและกําหนดจุดยืนของสถานศึกษาด้ วยเทคนิค SWOT

S = Strength จุดแข็ง

๑. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในทักษะด้านวิชาชีพ
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๓. โรงเรี ยนมีการจัดโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน
และมีคุณภาพโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
๔. บุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู ้
ความสามารถ พร้อมทั้งความมุ่งมัน่ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
๕. มีอาคาร สถานที่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน
๖. โรงเรี ยนมีนโยบายในการร่ วมกิจกรรมต่อชุมชน
และสังคมในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง
๗. โรงเรี ยนมีวตั ถุประสงค์หลักในการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยมีการจัดกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างโดดเด่น
๘. ผูบ้ ริ หารมีองค์ความรู ้ในด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

O = Opportunity โอกาส
๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรี ยนได้รับรางวัลพระราชทาน
นักเรี ยนได้รับรางวัลความประพฤติดี
มีสถานประกอบการพร้อมรับผูเ้ รี ยนเข้าทํางาน
หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากร
๕. ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากผูป้ กครอง
ชุมชนและสถานประกอบการ
๖. มีองค์กรและหน่วยงานระดับชาติให้ความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน

W = Weakness จุดอ่อน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูเ้ รี ยนลาออกกลางคันก่อนจบหลักสู ตร
ขาดการประสานงานภายในองค์กรที่ดี
ระบบฐานข้อมูลยังไม่เป็ นระบบ
บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน
ครู และผูเ้ รี ยนขาดความเข้าใจในการทํา
วิจยั
๖. พื้นที่มีจาํ กัด
๗. บุคลากรให้ความสําคัญในการ
ประสานงานกับชุมชนน้อย

T = Threats อุปสรรค
๑. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้รายได้ของ
ผูป้ กครองไม่เพียงพอ
๒. นโยบายการรับนักเรี ยนของรัฐ
๓. ไม่สามารถคัดเลือกผูเ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐาน
การเรี ยนที่ดีเข้าสู่ ระบบได้
๔. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของสภาพสังคม
ในปั จจุบนั
๕. ได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงาน
ภาครัฐน้อย

๕
๑.๖ วิสัยทัศน์
ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ถึงปี การศึกษา ๒๕๕๖
มุ่งจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะวิชาชีพเป็ นเลิศ ดํารงชีวติ โดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรมให้
เป็ นคนดี รักษ์และภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
๑.๗ พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาโดยผลิตให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพในทักษะวิชาชีพ และเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
๒. พัฒนาบุคลากร ผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มงานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. บริ การวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๔. สร้างองค์ความรู ้ในการทํานุบาํ รุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่ วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน
๕. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๘ เป้าหมาย
๑. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในวิชาชีพตามสาขาวิชา
๒. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และอนุรักษ์ความเป็ นไทย
๓. พัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่เน้นผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๔. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
๕. ครู และผูเ้ รี ยนจัดทํางานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. โรงเรี ยนจัดบริ การวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
๗. บุคลากรมีความรู ้ในการทํานุ บาํ รุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
๘. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมีระบบการประกันคุณภาพ
๙. โรงเรี ยนมีระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ
๑๐. โรงเรี ยนมีอาคารที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
๑๑. ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีความสัมพันธ์และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
๑.๙ ปณิธาน
“สร้างจิตสํานึกให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และส่ งเสริ มเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย”

๖
๑.๙ หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทนั สมัยและเป็ น
ธรรม ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิ ก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถื อปฏิ บตั ิ
ร่ วมกันอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม กล่าวโดยสรุ ป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย
มิใช่กระทํากันตามอําเภอใจหรื ออํานาจของบุคคล
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมัน่ ในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่
ดีงามให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อสมาชิกของสังคมถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตความ
เสี ยสละ ความอดทนขยันหมัน่ เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็ นต้น
๓. หลักความโปร่ งใส คือ การทําให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุ งระบบและกลไกการทํางานขององค์กร
ให้มี ค วามโปร่ ง ใส มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ า วสารหรื อ เปิ ดให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง ข้อมู ล
ข่ า วสารได้ ส ะดวก ตลอดจนมี ร ะบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและประเมิ น ผลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทํางานของภาครัฐ
และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริ ตคอรัปชัน่
๔. หลักความมีส่วนร่ วม คือ การทําให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู้ และร่ วม
เสนอความเห็ นในการตัดสิ นใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางใน
การเข้ามามีส่วนร่ วม ได้แก่ การแจ้งความเห็ น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรื ออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรื อโดยภาคธุ รกิ จเอกชน ซึ่ งจะ
ช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชน
๕. หลักความรั บผิดชอบ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและข้าราชการประจํา
ต้องตั้งใจปฏิบตั ิภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริ การแก่ผมู้ ารับบริ การ เพื่ออํานวยความ
สะดวกต่ าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่ องในหน้าที่ก ารงานที่ตนรับ ผิดชอบอยู่ และ
พร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ท่วงที
๖. หลักความคุ้มค่ า ผูบ้ ริ หาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนั้นในการบริ หารจัดการ
จํา เป็ นจะต้อ งยึด หลัก ความประหยัด และความคุ ้ม ค่ า ซึ่ งจํา เป็ นจะต้อ งตั้ง จุ ด มุ่ ง หมายไปที่
ผูร้ ับบริ การหรื อประชาชนโดยส่ วนรวม

แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

๘

ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้จดั การ/ผู้ช่วยผู้จดั การ

อนุกรรมการศูนย์ แผนและพัฒนา

ผู้อาํ นวยการ

มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ วฒ
ั นธรรมโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

สํ านักแผนงานและสารสนเทศ

ฝ่ ายวิชาการ
- แผนกวิชา
- ศูนย์วทิ ยบริ การ

ฝ่ ายกิจการนักเรียน
- แผนกพัฒนาพฤติกรรม

- แผนกแนะแนวการศึกษา
- แผนกกิจกรรมและ
สัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ ายอํานวยการ
- แผนกบัญชีและการเงิน
- แผนกพัสดุครุ ภณั ฑ์
- แผนกอาคารสถานที่

ฝ่ ายบริการการศึกษา
- แผนกธุรการ
- แผนกทะเบียน

บทที่ ๒
เป้ าหมายของสถานศึกษา
เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๑. จัดการศึกษาโดยผลิตให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพในทักษะวิชาชีพ และเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
เป้าหมาย
กลยุทธ์
๑. ผูเ้ รี ย นมี ท กั ษะใน ๑. พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้
วิ ช า ชี พ ต า ม ๒. ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการคิด
สาขาวิชา
วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญหาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๓. ส่ ง เสริ มการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
จัด การเรี ยนรู้ แ ละกิ จ กรรมอย่ า ง
สร้างสรรค์
๔. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ย นมี
ผลงานตามสาขาวิชา
๒. ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม ๑. ส่ งเสริ มและ พั ฒ นาให้ ผู ้ เ รี ยนมี
จริ ย ธ ร รม แ ล ะ
คุณธรรม จริ ยธรรม
อนุ รัก ษ์ค วามเป็ น ๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนเห็ น
ไทย
คุ ณ ค่ า และภาคภู มิ ใ จในความเป็ น
ไทย
๓. ส่ งเสริ มและ พั ฒ นาให้ ผู ้ เ รี ยนมี
ระเบียบวินยั และคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๔. ปลู ก ฝั ง ให้ผูเ้ รี ย นมี จิ ตสํา นึ ก ในการ
อนุ รั ก ษ์ ส่ิ ง แวดล้ อ มและประหยัด
พลังงาน
๕. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๑. ผู ้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐ มี
ทั ก ษะในวิ ช าชี พ ตาม
สาขาวิชา

๑. ผู้เ รี ยนร้ อ ยละ ๙๐ เข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และอนุ รั ก ษ์
ความเป็ นไทย
๒. ผู ้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐
แสดงออกถึ ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และอนุ รั ก ษ์
ความเป็ นไทย
๓. สามารถควบคุ ม การผิ ด
ระเบียบอย่างต่อเนื่อง
๔. ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน
๕. ผูเ้ รี ย นทุ ก คนได้รั บ การ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง

๙
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๓. พัฒนาหลักสู ตรให้ ๑. จัด ให้ มี ก ารพัฒ นาหลั ก สู ตรฐาน ๑. ร้ อ ยละ ๘๐ ของผู้เ รี ย น
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ตลาดแรงงานมีความพึง
ส ม ร ร ถ น ะ ที่ เ น้ น
ต้องการของตลาดแรงงาน
พอใจในการจัดการศึกษา
ผู ้เ รี ยนปฏิ บ ัติ ไ ด้ จ ริ ง ๒. จัด แผนการเรี ยนให้ ส อดคล้อ งกับ
ของโรงเรี ยน
และเป็ นความต้องการ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ของตลาดแรงงาน
๒. พัฒนาบุคลากร ผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มงานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๑. บุคลากรมีความรู ้ ๑. ส่ ง เสริ มและพัฒ นาบุ ค ลากรตาม ๑. บุคลากรทุกคนได้รับการ
ความสามารถ มี
พัฒนาตามจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ
คุณธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒. ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ ใ ช้
ตามจรรยาบรรณ
เทคโนโลยี ใ นการทํา งานและการ ๒. บุ ค ล า ก ร ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐
มาตรฐานวิชาชีพ
เรี ยนการสอน
สามารถใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์
๓. ส่ งเส ริ มใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก ารเพื่ อ ใ ห้
๓. บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
สวัสดิการ
๒. ครู และผูเ้ รี ยน
๑. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และผูเ้ รี ยน ให้ ๑. ครู แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น
จัดทํางานวิจยั
ได้รับ การจัดทํา วิจ ัย และนวัต กรรม
ได้รั บ การส่ ง เสริ มและ
นวัตกรรมทาง
ทางการศึกษา
พัฒ นาในการจัด ทํา วิจ ัย
การศึกษาอย่าง
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ท า ง
๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นครู และผูเ้ รี ยน
ต่อเนื่อง
การศึกษา
ใ ห้ มี ผ ล ง า น ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมทางการศึกษา
๒. ครู ทุ ก คนมี ผ ลงานการ
วิ จ ัย และนวัต กรรมทาง
การศึกษา
๓. ผู ้ เ รี ยนร้ อยละ ๗๕ มี
ผลงานด้านการวิจยั และ
นวัตกรรมทางการศึกษา

๑๐
๓. บริ การวิชาการและวิชาชี พ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๑. โรงเรี ยนจัดบริ การ ๑. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มี การ ๑. มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
จัด บริ ก ารวิ ช าการและวิช าชี พ เป็ น
ให้บริ การชุมชน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ
แหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
๒. มี บุ ค ลากรให้ บ ริ การ
เพื่ อ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้
วิชาการและวิชาชี พแก่
๒. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นให้ มี ก าร
ของชุมชน
ชุมชน
จั ด บริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ สู่
ชุมชน
๔. สร้างองค์ความรู ้ในการทํานุบาํ รุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่ วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๑. บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรมี ๑. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ใ น
ความรู ้ ใ นการทํา นุ บ ํา รุ ง ศาสนา
การทํา นุ บ าํ รุ ง ศาสนา
ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
๒. สนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่ วมใน ๒. บุ คลากรมี ส่วนร่ วมใน
ไทย
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศ า ส น า
การทํา นุ บ าํ รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับ
ชุมชน
๓. ส ร้ า ง ผ ล ง า น เ กี่ ย ว กั บ ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. ได้รับ รางวัลที่ เกี่ ยวกับ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

๑๑
๕. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
๑. โรงเรี ย นมี ก าร ๑. พัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
บริ หา รจั ด ก า รต า ม
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ๒. ส่ งเส ริ มให้ มี วั ฒ นธ รรมก าร
ปฏิบตั ิแบบกัลยาณมิตร
การศึกษาและมีระบบ
๓. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มี
การประกันคุณภาพ
ความรู ้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ
ระบบบริ หารจัด การและภาระ
งานที่รับผิดชอบ
๔. มีการจัดทําแผนงบประมาณ เพื่อ
ใช้ในการบริ หารงาน
๕. ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อการบริ หาร
จัดการ
๖. พัฒนาและสนับสนุนการประกัน
คุ ณ ภาพภายในให้ เ ป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

๑.

๒.
๓.

๔.

๕.
๖.

๗.

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
มีโครงสร้างในการบริ หาร มี
แผนงาน มีคู่มือและแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
บุ ค ลากรมี ว ัฒ นธรรมการ
ปฏิบตั ิงานแบบกัลยาณมิตร
บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู ้
ความสามารถ เข้ า ใจ ใน
บทบาทหน้ า ที่ มี ท ัก ษะใน
การทํางานตามกระบวนการ
PDCA
มี ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ และประเมิ น
การปฏิ บ ัติ ง าน ที่ เ น้ น การ
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
มี แผนการใช้ง บประมาณที่
ชัดเจน
โ ร ง เ รี ย น มี ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณภาพและนําไปใช้ในการ
พัฒนาโรงเรี ยนได้
โรงเรี ย นผ่ า นการประเมิ น
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ข อ ง สํ า นั ก ง า น รั บ ร อ ง
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณภาพการศึ ก ษา(องค์ก าร
มหาชน)

๑๒
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
๒. โรงเรี ยนมี ร ะบบ ๑. จั ด ทํ า แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ๑. โ ร ง เ รี ย น มี ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ
สารสนเทศ ที่ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี
๒. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มี
สามารถนํ า มาใช้ ใ นการ
ประสิ ทธิ ภาพ
ความรู ้ในระบบสารสนเทศ
บริ หารจัดการได้
๓. โรงเรี ยนมีอาคารที่ ๑. พั ฒ นาแล ะ ปรั บปรุ ง อาคา ร ๑. โรงเรี ยนมี อ าคาร สถานที่
อย่างเพียงพอ เหมาะสม ตาม
สถานที่ ให้มี บ รรยากาศเอื้ อ ต่ อ
เอื้ อ ต่ อ การเรี ยนการ
เกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
การเรี ยนการสอน
สอน
๒. โรงเรี ยนมี ก ารให้ บ ริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ
๔. ผูป้ กครอง ศิษย์เก่ า ๑. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ๑. ผูป้ กครอง ศิ ษ ย์เ ก่ า ชุ ม ชน
ผูป้ กครอง ศิษ ย์เก่ า และชุ ม ชนมี
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ มี
แ ล ะ ชุ ม ช น มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ความสั ม พัน ธ์ แ ละมี
โรงเรี ยน
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
๒. โ ร ง เ รี ย น มี เ ค รื อ ข่ า ย ค รู
การศึกษา
ผูป้ กครอง และศิ ษ ย์เ ก่ า ใน
รู ปแบบคณะกรรมการ

บทที่ ๓
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ และกระบวนการสู่ ความสํ าเร็จ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่ วนของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพ ทุกระดับ กําหนดกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการใน
การพัฒนาและดําเนินการตามพันธกิจและเป้ าหมายของโรงเรี ยน ได้ดงั นี้
เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในวิชาชี พตามสาขาวิชา
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้
๑. กิจกรรมการส่ งครู นักเรี ยนเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
๒. โครงการบริ การวิชาชีพสู่ ชุมชน
๓. กิจกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๔. โครงการพานักเรี ยนไปเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
๕. โครงการพัฒนาวิชาการ
๖. กิจกรรมการนิเทศการสอน
๗. กิจกรรมจัดทําผลสัมฤทธิ์ ผเู ้ รี ยน
๘. กิจกรรมให้บริ การห้องสมุดและอินเตอร์ เน็ต
๙. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรี ยน
๑๐. โครงการทดสอบวิชาชีพโดยหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๑. โครงการเรี ยนภาษากับเจ้าของภาษา
๒. โครงการกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรศึกษาและดูงานสถานประกอบการ
๓. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรี ยน
๔. กิจกรรมเรี ยนภาษากับเจ้าของภาษา
๕. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชี พ
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้และกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
๑. กิจกรรมการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตเสริ มการเรี ยนรู้นอกชั้นเรี ยน
๒. โครงการบริ การวิชาชีพซ่อมบํารุ งคอมพิวเตอร์ นอกสถานที่
๓. กิจกรรมสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์ ในเวลาเรี ยน
๔. กิจกรรมให้บริ การห้องสมุดและอินเตอร์ เน็ต
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีผลงานตามสาขาวิชา

๑๔
๑. โครงการวิชาชีพ
๒. โครงการธนาคารโรงเรี ยน
๓. กิจกรรมวันวิชาการ
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ ความเป็ นไทย
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
๑. กิจกรรมอบรมศีลธรรม คุณธรรมจริ ยธรรม
๒. กิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
๓. กิจกรรมทําบุญปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
๔. โครงการหลอมดวงใจน้องใหม่ บธอ.
๕. โครงการวันไหว้ครู
๖. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
๗. โครงการวันพ่อ
๘. โครงการวันแม่
๙. โครงการกีฬาสี ภายใน
๑๐. โครงการสอบธรรมชั้นตรี โท เอก
๑๑. โครงการเลือกตั้งประธานนักเรี ยน
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
๑. กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
๒. โครงการวันลอยกระทง
๓. โครงการวันไหว้ครู
๔. โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
๕. โครงการวันปี ใหม่
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีระเบียบวินยั และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. กิจกรรมการพัฒนาติดตามและส่ งเสริ มพฤติกรรมนักเรี ยน
๒. กิจกรรมการพัฒนาและติดตามพฤติกรรมนักเรี ยน
กลยุทธ์ ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่ องในวันสําคัญต่าง ๆ
๒. โครงการกีฬาสี ภายใน
๓. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
๔. โครงการวันลอยกระทง

๑๕
กลยุทธ์ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
๑. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาหลักสู ตรให้ เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีเ่ น้ นผู้เรียนปฏิบัติได้ จริง
และเป็ นความต้ องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ จัดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๑. กิจกรรมจัดทําหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ จัดแผนการเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๑. กิจกรรมจัดทําแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
เป้าหมายที่ ๔ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชี พ
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ
๑. โครงการอบรมพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๒. กิจกรรมการส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีในการทํางานและการเรี ยนการสอน
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
๒. กิจกรรมการส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
๓. กิจกรรมจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากร
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการเพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
๑. กิจกรรมงานสวัสดิการบุคลากร
๒. โครงการทัศนศึกษา ดูงาน
เป้าหมายที่ ๕ ครู และผู้เรียนจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่ อเนื่อง
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และผูเ้ รี ยน ให้ได้รับการจัดทําวิจยั และนวัตกรรมทาง
การศึกษา
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
๒. กิจกรรมการส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
๓. กิจกรรมการจัดทําวิจยั ครู
๔. กิจกรรมการจัดทําวิจยั นักเรี ยน

๑๖
๕. กิจกรรมการจัดทํานวัตกรรมครู
๖. กิจกรรมการจัดทํานวัตกรรมนักเรี ยน
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนครู และผูเ้ รี ยนให้มีผลงานด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ทางการศึกษา
๑. กิจกรรมส่ งวิจยั และนวัตกรรมเข้าประกวดกับหน่วยงานภายนอก
เป้าหมายที่ ๖ โรงเรียนจัดบริ การวิชาการและวิชาชีพเพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรู้ ของชุ มชน
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี การจัดบริ การวิชาการและวิชาชีพเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ของชุมชน
๑. กิจกรรมให้บริ การห้องสมุด
๒. กิจกรรมให้บริ การห้องอินเตอร์ เน็ต
๓. กิจกรรมบริ การวิชาชีพด้านนวดแผนไทยและดนตรี ไทย
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชน
๑. โครงการบริ การวิชาชีพสู่ ชุมชน
๒. โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่
เป้าหมายที่ ๗ บุคลากรมีความรู้ ในการทํานุบํารุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ใ นการทํา นุ บ ํา รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๑. กิจกรรมนิ เทศบุคลากรด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๒. กิจกรรมทําบุญประจําเดือน
๓. กิจกรรมสนับสนุ นให้บุคลากรเข้าร่ วมงานสื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. กิจกรรมจัดทําเอกสารเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
๕. กิจกรรมทําบุญปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
๖. กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
๗. โครงการสอบธรรมชั้นตรี โท เอก
๘. กิจกรรมทําบุญปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาร่ วมกับชุมชน
๙. โครงการทําบุญวันสงกรานต์
กลยุทธ์ สนับสนุ นให้บุคลากร มีส่วนร่ วมในการทํานุบาํ รุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
กับชุมชน

๑๗
๑. กิจกรรมการส่ งบุคลากรเข้าร่ วมงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กับหน่วยงาน
ภายนอก
กลยุทธ์ สร้างผลงานเกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
๑. กิจกรรมส่ งโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน เข้าประกวดเกี่ยวกับด้านศาสนา
และวัฒนธรรม
เป้ าหมายที่ ๘ โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การตามมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและมี ร ะบบ
การประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๑. กิจกรรมจัดโครงสร้างในการบริ หารงานที่ชดั เจนและดําเนิ นงานตามลําดับขั้น
๒. กิจกรรมจัดทําแผนงาน/โครงการประจําปี การศึกษา
๓. กิจกรรมกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มให้มีวฒั นธรรมการปฏิบตั ิแบบกัลยาณมิตร
๑. กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมการทําบุญประจําเดือน
๒. กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมงานตามวันสําคัญทาง
ศาสนา
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับระบบบริ หาร
จัดการและภาระงานที่รับผิดชอบ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
๒. โครงการทัศนศึกษา ดูงาน
๓. โครงการอบรมพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
กลยุทธ์ มีการจัดทําแผนงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริ หารงาน
๑. กิจกรรมบริ การรับเงิน - จ่ายเงินด้วยใบเสร็ จรับเงิน สะดวกต่อการค้นข้อมูล
และตรวจสอบ
๒. กิจกรรมจัดทําบัญชี ตามโปรแกรมที่ สช. กําหนด
๓. กิจกรรมจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายที่เป็ นระบบพร้อมตรวจสอบได้
๔. กิจกรรมรวบรวมเอกสารการรับเงิน – จ่ายเงิน
๕. กิจกรรมมีการบริ การการรับเงิน-จ่ายเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อการบริ หารจัดการ
๑. กิจกรรมจัดทําวิจยั สถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการบริ หาร
จัดการ

๑๘
กลยุทธ์ พัฒนาและสนับสนุ นการประกันคุณภาพภายในให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
๑. กิจกรรมจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ยน
๒. กิจกรรมดูแลและช่วยเหลือผูร้ ับผิดชอบในการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายใน
เป้าหมายที่ ๙ โรงเรี ยนมีระบบสารสนเทศทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ จัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศ
๑. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการ แล้วจัดทําเป็ นสถิติเพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การตัดสิ น
๒. กิจกรรมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ในระบบสารสนเทศ
๑. กิจกรรมจัดอบรมเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน
๒. กิจกรรมเก็บข้อมูลสารสนเทศประจําทุกเดือน
เป้าหมายที่ ๑๐ โรงเรียนมีอาคารทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนการสอน
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุ ง อาคาร สถานที่ ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนการสอน
๑. กิจกรรมพัฒนาอาคารเรี ยนอาคารประกอบพร้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
๒. โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
๓. โครงการป้ องกันอัคคีภยั
๔. กิจกรรมการจัดซื้ อและบํารุ งรักษาพัสดุครุ ภณั ฑ์
เป้าหมายที่ ๑๑ ผู้ปกครอง ศิษย์ เก่า และชุ มชน มีความสั มพันธ์ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
การศึกษา
กลยุทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผปู ้ กครอง ศิษย์เก่า และชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการศึกษา
๑. โครงการประชุมผูป้ กครอง
๒. โครงการปฐมนิ เทศผูป้ กครองและนักเรี ยน

บทที่ ๔
การพัฒนาสถานศึกษา
ในการพัฒนาสถานศึกษา ระหว่างปี การศึกษา ๒๕๕๔ ถึ ง ปี การศึกษา ๒๕๕๖ และเพื่อให้
สอดคล้องตามสาระและขอบข่ายของพันธกิจของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้กาํ หนดเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ (stratege) ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็ นด้านๆ ตามพันธกิจ โดยกําหนดเป็ นกล
ยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีทกั ษะในวิชาชี พตามสาขาวิชา
กลยุทธ์ (strategy)
๑. พัฒนาระบบการ
จัดการเรี ยนรู้

ตัวชี้วดั (KPI)
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในวิชาชีพ
ตามสาขาวิชา
 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการ
 ร้ อ ยละของผู้เ รี ยนสามารถวางแผน
ธุ รกิ จ ประกอบอาชี พ และมี รายได้
ระหว่างเรี ยน
 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ น
การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
0

0

0

เป้าหมาย (target)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๗๐
๗๕
๘๐
๖๕

๗๐

๗๕

๕๕

๖๐

๖๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๐
กลยุทธ์ (strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

๒. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในวิชาชีพ
ทักษะในการคิด
ตามสาขาวิชา
วิเคราะห์และแก้ปัญหา  ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการ
สื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
๓. ส่ งเสริ มการใช้
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในวิชาชีพ
เทคโนโลยีในการ
ตามสาขาวิชา
จัดการเรี ยนรู ้และ
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใน
กิจกรรมอย่าง
การใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ น
สร้างสรรค์
ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๔. ส่ งเสริ มและสนับสนุน  ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในวิชาชีพ
ให้ผเู ้ รี ยนมีผลงานตาม
ตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน
0

เป้าหมาย (target)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๗๐
๗๕
๘๐
๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๗๐

๗๕

๘๐

๗๕

๗๕

๘๐

๗๐

๗๕

๘๐

๗๐

๗๕

๘๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๑
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ ความเป็ นไทย
กลยุทธ์ (strategy)
๕. ส่ งเสริ มและพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

๖. ส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทย

๗. ส่ งเสริ มและพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีระเบียบวินยั
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เป้าหมาย (target)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
 ร้ อ ยละของผู้เ รี ยนเข้า ร่ วมกิ จ กรรม ๗๐
๘๐
๙๐
คุณธรรม จริ ยธรรม และอนุ รักษ์ความ
เป็ นไทย
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม
๙๐
๙๕
๙๕
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ๖๐
๗๐
๘๐
คุณธรรม จริ ยธรรม และอนุ รักษ์ความ
เป็ นไทย
 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น วิ ช า ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ง ามในวิช าชี พ
รวมทั้ งด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษย
สัมพันธ์
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่แต่งกายถูกต้องตาม ๗๐
๘๐
๙๐
ระเบียบของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะอันถึง ๗๐
๘๐
๙๐
ประสงค์
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม
๙๐
๙๕
๙๕
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี

๒๒
กลยุทธ์ (strategy)
๘. ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน

๙. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

เป้าหมาย (target)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
 ร้ อ ยละของผู้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการ ๗๐
๗๕
๘๐
อนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มและประหยั ด
พลังงาน
 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ประเพณี และการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับการดูแล
๙๐
๙๕
๑๐๐
ช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง
 จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู้ รี ยนพบ
๓๐
๓๐
๓๔
อาจารย์ที่ปรึ กษา
 จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสาร
๒
๒
๒
เสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อ
๕
๕
๕
เทียบกับแรกเข้า

เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาหลักสู ตรให้ เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีเ่ น้ นผู้เรียนปฏิบัติได้ จริง
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๐. จัดให้มีการพัฒนา
 ร้อยละของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและ
๗๐
๗๕
๘๐
หลักสู ตรฐาน
ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจในการ
สมรรถนะที่สอดคล้อง
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน
กับความต้องการของ  ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มี
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ตลาดแรงงาน
คุณภาพ
๕๐
๕๕
๖๐
 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
0

๒๓
กลยุทธ์ (strategy)
๑๑. จัดแผนการเรี ยนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ตัวชี้วดั (KPI)
 ร้อยละของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและ
ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน
 คุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่
สถานประกอบการหน่วยงานพึงพอใจ
 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการ

เป้าหมาย (target)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๗๐
๗๕
๘๐

๓.๐๐

๓.๕๐

๔.๐๐

๖๕

๗๐

๗๕

เป้ าหมายที่ ๔ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชี พ
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๒.ส่ งเสริ มและพัฒนา
 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรได้รับ การพัฒ นา ๙๐
๙๕
๑๐๐
บุคลากรตาม
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณ
๙๐
๙๐
๙๕
 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
มาตรฐานวิชาชีพ
สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา
๗๕
๘๐
๘๕
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ
 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
๓.๐๐
๓.๕๐
๔.๐๐
คุณภาพการสอนของผูส้ อน
0

๒๔
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๓. ส่ งเสริ มและพัฒนา
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ ใ ช้ ๗๐
๗๕
๘๐
บุคลากรให้ใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
เทคโนโลยีในการทํางาน  ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์
๗๐
๗๕
๘๐
และการเรี ยนการสอน
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา
๗๕
๘๐
๘๕
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ
 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ด้านวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
๑๔. ส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการ  ร้อยละของบุคลากรทุกคนได้รับ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ
สวัสดิการ
และกําลังใจ
 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา
๗๕
๘๐
๘๕
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ

๒๕
เป้าหมายที่ ๕ ครู และผู้เรียนจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่ อเนื่อง
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๕. ส่ งเสริ ม และพัฒนาครู  ครู และผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการส่ งเสริ ม ๙๐
๙๕
๑๐๐
และผู ้เ รี ยน ให้ ไ ด้ รั บ
แล ะพั ฒ นาในก ารจั ด ทํ า วิ จ ั ย แล ะ
ก า ร จั ด ทํ า วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมทางการศึกษา
น วั ต ก ร ร ม ท า ง  ร้ อ ยละของผู้เ รี ยนสามารถวางแผน ๕๕
๖๐
๖๕
การศึกษา
ธุ รกิ จ ประกอบอาชี พ และมี รายได้
ระหว่างเรี ยน
 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
และโครงงาน
๑๖. ส่ งเสริ มและสนับสนุน  ร้ อ ยละของครู มี ผ ลงานการวิ จ ัย และ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ค รู แ ล ะ ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผลงานด้ า นการวิ จ ั ย  ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีผลงานด้านการวิจยั
๖๕
๗๐
๗๕
แล ะ นวั ต ก รรมทา ง
และนวัตกรรมทางการศึกษา
การศึกษา
๕
๑๐
๑๕
 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
โครงงาน ที่ มีป ระโยชน์ท างวิช าชี พ
และ/หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
 จํา นวนครั้ งและช่ องทางการเผยแพร่
๔
๔
๔
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ นวัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
0

0

0

0

๒๖
เป้าหมายที่ ๖ โรงเรียนจัดบริ การวิชาการและวิชาชีพเพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรู้ ของชุ มชน
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๗. ส่ งเสริ มและสนับสนุน  จํา นวนครั้ งของการจัด บริ การแหล่ ง
๕
๗
๑๐
ให้ มี การจั ด บริ การ
เรี ยนรู ้ ห รื อการให้ บ ริ การวิ ช าชี พ สู่
วิ ช าการและวิ ช าชี พ
ชุมชน
เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข อง  จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/
๒๐
๒๕
๒๕
ชุมชน
โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
ทักษะวิชาชีพ
๑๘. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ  ร้อยละของบุคลากรที่ให้บริ การ
๖๐
๗๐
๘๐
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร
จัดบริ การวิชาการและ  จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/
๒๐
๒๕
๒๕
วิชาชีพสู่ ชุมชน
โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
ทักษะวิชาชีพ
0

0

เป้าหมายที่ ๗ บุคลากรมีความรู้ ในการทํานุบํารุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๙. ส่ งเสริ มและ
 ร้อยละของบุคลากรมีความรู ้ในการทํานุ ๖๐
๗๐
๘๐
สนับสนุนให้บุคลากร
บํารุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
มีความรู ้ในการทํานุ  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
บํารุ ง ศาสนา
ที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์
 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรม ประเพณี และการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

๒๗
กลยุทธ์ (strategy)
๒๐. สนับสนุนให้บุคลากร 
มีส่วนร่ วมในการทํานุ
บํารุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย

กับชุมชน



๒๑. สร้างผลงานเกี่ยวกับ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย






เป้าหมาย (target)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่ วมในการ ๖๐
๗๐
๘๐
ทํา นุ บ ํา รุ ง ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ไทยกับชุมชน
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรม ประเพณี และการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
จํานวนรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวกับ
๖๐
๗๐
๘๐
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
๕
๑๐
๑๕
จํา นวนนวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิช าชี พ และ/หรื อ ได้รับ การเผยแพร่
ระดับชาติ
จํานวนครั้ งและช่องทางการเผยแพร่
๔
๔
๔
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ นวัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
0

0

๒๘
เป้ าหมายที่ ๘ โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การตามมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและมี ร ะบบ
การประกันคุณภาพ
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๒๒. พัฒนาระบบการ
 คะ แนนเฉลี่ ย คว ามพึ ง พ อใ จขอ ง ๓.๐๐
๓.๕๐
๔.๐๐
บริ หารจัดการโดยใช้
บุคลากรที่มีต่อการจัดโครงสร้างในการ
หลักธรรมาภิบาล
บริ หาร มีแผนงาน มีคู่มือและแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้ ๖๐
๗๐
๘๐
ความสามารถ เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
มีทกั ษะในการทํางานตามกระบวนการ
PDCA
๙
๙
๙
 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้
๒๓. ส่ งเสริ มให้มี
 ร้ อย ละ บุ ค ลาก รมี วั ฒ นธรรมการ ๖๐
๗๐
๘๐
ปฏิบตั ิงานแบบกัลยาณมิตร
วัฒนธรรมการปฏิบตั ิ
แบบกัลยาณมิตร
๙๐
๙๐
๙๕
 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
๒๔. ส่ งเสริ มและพัฒนา  จํานวนครั้งในการกํากับ ติดตาม
๑๕
๒๐
๒๕
บุคลากรให้มีความรู ้
ตรวจสอบ และประเมิน การ
ความสามารถเกี่ยวกับ
ปฏิบตั ิงาน ที่เน้นการปรับปรุ งและ
ระบบบริ หาร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕
๕
๕
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการ
บริ หารจัดการ และการจัดการความรู ้
ของสถานศึกษา
0

0

0

๒๙
กลยุทธ์ (strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

๒๕. มีการจัดทําแผน
 ร้อยละของการจัดทําแผนการใช้
งบประมาณ เพื่อใช้ใน
งบประมาณที่ชดั เจน
การบริ หารงาน
 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรี ยน
การสอน อย่างเหมาะสม
 ร้ อยละของงบประมาณที่ ใช้ในการสร้ าง
พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดําเนินการ
 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริ การวิชาชีพ
อย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผนการ
บริ การวิชาชีพที่กาํ หนด
๒๖. ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อ  ร้ อ ยละของงานวิ จ ั ย ที่ มี คุ ณภาพและ
การบริ หารจัดการ
นําไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนได้
 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน
 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั
โครงงาน ที่ มีประโยชน์ทางวิชาชี พและ/
หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
๒๗. พัฒนาและสนับสนุน  ระดับการผ่านการประเมินตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรอง
ภายในให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
(องค์การมหาชน)
คุณภาพการศึกษา
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการ และ
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
 ประสิ ทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
0

0

0

0

0

0

เป้าหมาย (target)
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
๗๐
๘๐
๙๐
๑๕

๑๕

๑๕

๑

๑

๒

๐.๒๐

๐.๒๕

๐.๒๙

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕

๑๐

๑๕

ดี

ดี

ดีมาก

๕

๕

๕

๔

๔

๔

๓

๓

๓

๓๐
เป้าหมายที่ ๙ โรงเรี ยนมีระบบสารสนเทศทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ (strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

๒๘. จัดทําและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

 จํานวนระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็ น
ปั จจุบนั สามารถนํามาใช้ในการบริ หาร
จัดการได้
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการ
บริ หารจัดการ และการจัดการความรู ้
ของสถานศึกษา
๒๙. ส่ งเสริ มและพัฒนา  จํานวนระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็ น
บุคลากรให้มีความรู ้ใน
ปั จจุบนั สามารถนํามาใช้ในการบริ หาร
ระบบสารสนเทศ
จัดการได้
 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการ
บริ หารจัดการ และการจัดการความรู ้
ของสถานศึกษา
 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้
0

0

0

เป้าหมาย (target)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑
๒
๓

๕

๕

๕

๑

๒

๓

๗๕

๘๐

๘๕

๕

๕

๕

๙

๙

๙

๓๑
เป้าหมายที่ ๑๐ โรงเรียนมีอาคารทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนการสอน
กลยุทธ์ (strategy)
๓๐. พัฒนาและปรับปรุ ง
อาคาร สถานที่ ให้มี
บรรยากาศเอื้อต่อการ
เรี ยนการสอน










เป้าหมาย (target)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
คะแนนเฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจต่ อ ๓.๐๐
๓.๕๐
๔.๐๐
โรงเรี ยนที่ มี อ าคาร สถานที่ อ ย่ า ง
เพี ย งพ อ เห มาะ ส ม ตาม เก ณ ฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด
จํานวนแหล่ง ให้บริ ก ารแหล่ ง เรี ยนรู ้
๒
๓
๔
อย่างเพียงพอ
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
๑:๑
๑:๑
๑:๑
ระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
๔
๔
๔
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรง ฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
๕
๕
๕
ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
0

0

0

๓๒
เป้าหมายที่ ๑๑ ผู้ปกครอง ศิษย์ เก่า และชุ มชน มีความสั มพันธ์ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
การศึกษา
เป้าหมาย (target)
กลยุทธ์ (strategy)
ตัวชี้วดั (KPI)
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๓๑. ส่ งเสริ มและ
 จํา นวนผูป้ กครอง ศิษ ย์เก่ า ชุ มชน ให้ ๕๐
๑๐๐
๒๐๐
สนับสนุนให้
ความร่ วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า
โรงเรี ยน
และชุมชนมีส่วนร่ วม  โรงเรี ยนมีเครื อข่ายครู ผูป้ กครอง และ
มี
มี
มี
ในการพัฒนาการศึกษา
ศิษย์เก่าในรู ปแบบคณะกรรมการ
 จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดม
๓๐
๓๕
๔๐
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์
 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ประเพณี และการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๒๐
๒๕
๒๕
 จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
ทักษะวิชาชีพ
0

บทที่ ๕
ข้ อกําหนดของบุคลากร
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของโรงเรี ยนในระบบ
๒. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
๓. ให้ ค ํ า แนะนํ า การบริ หารและการจั ด การโรงเรี ยน ด้ า นบุ ค ลากร แผนงาน
งบประมาณ วิ ช าการ กิ จ กรรมนั ก เรี ยน อาคารสถานที่ และความสั ม พัน ธ์
กับชุมชน
๔. กํากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการ
๖. ให้ความเห็นชอบการกูย้ มื เงินครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรี ยนในระบบมีอยูข่ ณะนั้น
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา
๑. ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรี ยน
๒. แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริ หารกําหนด
๓. ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนของโรงเรี ยน
๔. จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการให้
การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๕. จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๖. ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตรา
สารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน
๓. ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ / หัวหน้ าศูนย์ / หัวหน้ าสํ านัก
๑. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสํานัก ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิกิจการ
ของโรงเรี ย นให้เป็ นไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ คํา สั่ ง ประกาศ และนโยบายของทาง
ราชการ
๒. ส่ ง เสริ มและเผยแพร่ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์เ ป็ น
ประมุข

๓๔
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ ความรู ้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย
ส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่ครู และนักเรี ยน
เอาใจใส่ การปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งหรื อละทิ้งหน้าที่การงาน
ช่วยกิจการของโรงเรี ยนและรับผิดชอบงานในฝ่ ายที่สังกัดและงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึ กษาหาความรู ้ วิธี การสอน วิธี การประเมิ นผล การใช้หนัง สื อเรี ยนและคู่ มือการเรี ย น
การสอนตามหลักสู ตร
๘. เอาใจใส่ ดูแล บํารุ งรั กษาอาคารสถานที่ ที่รับผิดชอบในด้านความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
๙. ให้ความร่ วมมือการบริ หารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนเมื่อทางราชการร้องขอ
๑๐. ต้อ งไม่ ก ระทํา การใดอัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ผู้อื่ น ในการดํา เนิ น กิ จ การของ
โรงเรี ยน

๔. หัวหน้ าแผนก
๑. มีหน้าที่ช่วยผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าสํานัก ควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิกิจการของโรงเรี ยน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและนโยบาย
ของโรงเรี ยน และทางราชการ
๒. จัด ทํา คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ แผนปฏิ บ ัติ ก ารประจํา ปี ปฏิ ทิ น ปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี และ
ติดตาม งานให้บรรลุเป้ าหมาย
๓. จัดทํา แผนการสอน
ทํา การสอน อบรมนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาให้ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ
๔. เอาใจใส่ ในการเรี ยนการสอน ปรับปรุ งการสอนสมํ่าเสมอ
๕. ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ย ์เป็ น
ประมุข
๖. อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ ความรู ้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย
๗. ส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่ครู และนักเรี ยน
๘. เอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิในหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งหรื อละทิ้งหน้าที่การงาน
๙. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรี ยน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ศึ ก ษาหาความรู ้ วิธี ก ารสอน วิธี ก ารวัดผลประเมิ นผล การใช้หนัง สื อเรี ย น และคู่ มื อ
การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร

๓๕
๕. ครู

๑. จั ด ทํ า แผนการสอน ทํ า การสอน อบรมนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ
๒. เอาใจใส่ ในการเรี ยนการสอน ปรับปรุ งการสอนสมํ่าเสมอ
๓. ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ย ์เป็ น
ประมุข
๔. อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ ความรู ้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย
ส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่ครู และนักเรี ยน
๕. เอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิในหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งหรื อละทิ้งหน้าที่การงาน
๖. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรี ยน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๗. ศึ ก ษาหาความรู้ วิ ธี ก ารสอน วิ ธี ก ารวัด ผลประเมิ น ผล การใช้ ห นั ง สื อเรี ยน และ
คู่มือการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร

๖. เจ้ าหน้ าที่
๑. ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่โรงเรี ยนกําหนดไว้และได้รับมอบหมาย
๒. ศึกษาและพัฒนารู ปแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วถูกต้อง
๓. ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งโดยเคร่ งคัด
๔. ควบคุมดูแลการใช้และการบํารุ งรักษาทรัพย์สินของโรงเรี ยน
๕. ให้ ค วามร่ วมมื อ และอุ ทิ ศ เวลาให้ แ ก่ โ รงเรี ยนในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ และงานอื่ น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๗. คนงาน/ภารโรง
๑. เอาใจใส่ ดู แลอาคารสถานที่ ใ นด้า นความสะดวก ความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย
๒. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรี ยนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๘. ยามรักษาความปลอดภัย
๑. เอาใจใส่ ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณโรงเรี ยน
๒. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรี ยนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

๓๖
๙. หน่ วยงานทีก่ าํ กับดูแล
๑. สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพให้เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑ ส่ งเสริ มการจัดการด้าน
การศึกษา ตรวจติดตามนิเทศและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน
๑๐. สวัสดิการและผลประโยชน์
๑. ผูบ้ ริ หาร และครู
ได้ รับจากโรงเรียน
๑. เงินเดือนและค่าตอบแทน
๒. สวัสดิการชุดฟอร์ ม
๓. สวัสดิการวันเกิด
๔. สวัส ดิ ก ารช่ วยเหลื อ บุ ค ลากร
(งานบวช งานแต่ง งานศพ)
๕. สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ
๖. เงิ น สมทบกองทุ น เลี้ ยงชี พ
ร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
๒. เจ้าหน้าที่และภารโรง
ได้ รับจากโรงเรียน
๑. เงินเดือน / ค่าจ้าง
๒. สวัสดิการชุดฟอร์ ม
๓. สวัสดิการวันเกิด
๔. สวัสดิการช่วยเหลือ
๕. ส วั ส ดิ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
บุคลากร (งานบวช งานแต่ง
งานศพ)
๖. สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ได้ รับจาก สช.
ได้ รับจากคุรุสภา
ค่ารักษาพยาบาล
๑. เงิน ช.พ.ค.
ค่าการศึกษาบุตร
๒. เงิน ช.พ.ส.
เงินช่วยเหลือบุตร
๓. ได้สิทธิลดค่าพาหนะรถไฟ
เงิ นอุ ดหนุ น ค่า ครองชี พ
และตัว๋ เครื่ องบิน เดิ นทาง
ชัว่ คราว
ไปประชุมอบรม
เงินทุนเลี้ยงชีพ (ประเภท
๑ และ ๒ )

ได้ รับจาก สช.
-

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

ได้ รับจากสนง. ประกันสั งคม
ได้ รั บ บั ต รรั บ รองสิ ทธิ การรั ก ษา
พยาบาลในโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้ที่เกิ ด
เหตุที่สุด
ผูป้ ระกันตนตาย
ค่าสงเคราะห์บุตรสําหรับผูป้ ระกันตน
เงิ นบํา นาญและเงิ นบําเหน็ จกรณี ช รา
ภาพ
กรณี ผปู ้ ระกันตนว่างงาน

๓๗
๑๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ
มาตรฐานที่ ๒ ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับนักศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมัน่ พัฒนานักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาได้อย่างมีระบบ
มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์
๒. จรรยาบรรณของวิชาชี พ (มาตรฐานการปฏิบัติตน)
๑. ต้องมีวินยั ในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทนั ต่อ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
๒. ต้องรัก ศรัทธา ซื่ อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ
๓. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
๔. ต้องส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ และนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์ และ
ผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
๕. ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๖. ต้องไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใน อารมณ์และ
สังคมของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
๗. ต้องให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาคโดยไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาํ แหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
๘. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

๓๘
๙. พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวม และยึด
มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๑๒. ข้ อกําหนดและหลักปฏิบัติของครู/เจ้ าหน้ าที่
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
๕. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗
๖. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

บทที่ ๖
ข้ อกําหนดและหลักปฏิบัติของผู้เรียน
๑. ข้ อกําหนดของสถานศึกษา
๑. นักเรี ยนต้องสวมเครื่ องแบบของโรงเรี ยนให้ถูกต้องตามสาขาวิชาที่นกั ศึกษากําลังศึกษาอยู่
ห้ามมิให้สวมใส่ เครื่ องแบบของสถานศึกษาอื่น
๒. นักเรี ยนของสถานศึกษาแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย ไม่ไว้ผมยาว ( ยกเว้นผูไ้ ด้รับอนุ ญาต) ถุง
เท้าสี ดาํ ไม่สวมแว่นตาดํา นักศึกษาหญิงให้แต่งหน้าได้พองาม กรณี ที่นกั ศึกษาไว้ผมยาว
ให้มดั หรื อรวบไว้ให้เรี ยบร้อย ห้ามมิให้ยอ้ มผม และสวมรองเท้าแตะ
๓. นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์พร้ อมกันเวลา ๐๗.๕๐ น. ณ บริ เวณ
สนามหน้าเสาธง และรั บ ฟั ง ประกาศต่ า ง ๆของโรงเรี ย นจากอาจารย์ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
เข้าชั้นเรี ยนเวลา ๐๘.๓๐ น.
๔. นักเรี ยนสามารถรับประทานอาหารได้ เวลา ๑๑.๕๐ – ๑๒.๔๐ น.
๕. เมื่อนักเรี ยนรับประทานอาหารเสร็ จแล้ว ให้เก็บภาชนะไว้ในที่รองรับที่ทางโรงเรี ยนจัดไว้
๖. ห้ามมิให้นกั เรี ยนดื่ มของมึ นเมา เสพสิ่ งเสพติดทุกชนิ ด เล่นการพนันและก่อการทะเลาะ
วิวาททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. ห้ามมิให้นกั เรี ยนเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
๘. ห้ามมิให้นกั เรี ยนพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยน
๙. นักเรี ยนมิควรแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพต่อเพื่อน ครู – อาจารย์และผูม้ ี
เกียรติ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการเสื่ อมเสี ยเกียรติของโรงเรี ยนและผูอ้ ื่น
๑๐. นักเรี ยนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
๑๑. นักเรี ยนที่มีความประสงค์จะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนในขณะที่มีการเรี ยนการสอนให้ขอ
อนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนตามระเบียบของโรงเรี ยน
๑๒. นักเรี ยนต้องมีบตั รนักศึกษา สําหรับติดต่องานกับฝ่ ายต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
๑๓. นักเรี ยนทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี ให้ลงทะเบียนเรี ยนทุกภาคเรี ยนตามวันเวลาที่โรงเรี ยนกําหนด
๑๔. นักเรี ยนยืน่ ใบลาเมื่อมีความจําเป็ นต้องหยุดเรี ยน
๒. การเข้ าร่ วมกิจกรรม
การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมของนัก เรี ย นโรงเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ อยุธ ยา ทุ ก คนต้อ งเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
สถานศึกษาจัดให้ ถ้าไม่เข้าร่ วมกิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งนักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิกิจกรรมพิเศษเพื่อซ่ อม
เสริ มกิจกรรมตามที่โรงเรี ยนกําหนด

๔๐
๓. การบริการและสวัสดิการ
๑. ใบสมัครเข้าเรี ยน
๒. อุปกรณ์ประกอบเครื่ องแบบผูเ้ รี ยน
๓. เสื้ อพละศึกษา
๔. เรี ยนคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
๕. เรี ยนห้องเรี ยนปรับอากาศ
๖. ผ่อนผันค่าเล่าเรี ยนและยืมใบเสร็ จไปเบิก
๗. ทุนการศึกษา
๘. ประกันอุบตั ิเหตุ กับบริ ษทั ประกันภัย
๙. บริ การเงินกูเ้ พื่อการศึกษา (กยศ.)
๑๐. เรี ยนรักษาดินแดน และขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
๑๑. จัดอบรมแนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๔. กฎของโรงเรียนเมื่อผู้เรียนกระทําความผิด
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทําทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรียน
๑. เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีทกั ษะด้านวิชาชีพ อันเป็ นพื้นฐานในการดําเนินชีวติ
๒. เป็ นผูร้ ู ้จกั คิด รู ้จกั ทํา รู ้จกั ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องมีเหตุผล
๓. เป็ นผูเ้ คารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของตนและของผูอ้ ื่น
๔. เป็ นผูร้ ู ้จกั ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยสันติวธิ ีและเหตุผล
๕. เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี ค วามซื่ อสัตย์สุจริ ต มี ค วามขยันหมัน่ เพียร ตรงต่อเวลา
ประหยัดและอดออม
๖. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ครอบครัวและสังคม
๗. เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์ท้งั ร่ างกายและจิตใจ
๘. เป็ นผู้ที่ มี ค วามเข้ า ใจ เลื่ อ มใส ศรั ท ธาการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ธํารงไว้และยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
๙. เป็ นผูเ้ ห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. เป็ นผูม้ ีความสามารถนําความรู้ ความชํานาญไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พและนํา
สังคมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0

0

0

0

0

0

0

0

บทที่ ๗
การตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงาน
การตรวจสอบและประเมินผล
๑. หั ว หน้ า แผนก ดํา เนิ น การตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่ปฏิบตั ิและรับผิดชอบ จัดทําแผนการตรวจสอบและประเมินผล โดยกําหนด
วิธีการและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผลไว้เป็ นหลักฐาน
๒. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าสํานัก ดําเนิ นการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่ปฏิบตั ิและรับผิดชอบ จัดทําแผนการตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยกําหนดวิธีการและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผลไว้เป็ นหลักฐาน
๓. ผูอ้ าํ นวยการ ดําเนินการตรวจสอบและปฏิบตั ิงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของ
ฝ่ ายต่าง ๆ ในสังกัดโรงเรี ยน โดยจัดทําแผนการตรวจสอบ และประเมินผลไว้เป็ นหลักฐาน
การรายงาน
๑. การรายงานเพื่อปรั บปรุ งพัฒนางานโรงเรี ยน เป็ นการรายงานของผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการหรื อ
คณะทํางาน นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโดยส่ วนร่ วมของฝ่ าย ต่อผูอ้ าํ นวยการภาคเรี ยนละครั้ง
๒. การรายงานสรุ ปประจําปี เป็ นการรายงานของโรงเรี ยนโดยคณะทํางานที่โรงเรี ยนแต่งตั้ง
เป็ นการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโรงเรี ยนตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี สิ้ นสุ ดลง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เพื่อเสนอต่อผูป้ กครองและชุมชน
๓. การรายงานประเมิ น ตนเอง เป็ นการรายงานผลการประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย นโดย
คณะทํางานที่แต่งตั้ง เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และดําเนินการเขียนรายงานเพื่อประกอบ
คําขอรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ต่อคณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน

ภาคผนวก

นิยามศัพท์
แผนพัฒนาสถานศึกษา

บุคลากร
ครู
ผูเ้ รี ยน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้ าหมาย
หลักธรรมาภิบาล

หมายถึง แผนที่จดั ทําอย่างเป็ นระบบบนพื้นฐานข้อมูลของสถานศึ กษา
ประกอบด้วย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน
สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็ นส่ วนประกอบ
หลักของการจัดการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ ยวข้อง นําไปปฏิ บตั ิเพื่อให้บรรลุ ตามเป้ าหมายของ แต่ล ะ
กิ จกรรมที่ก าํ หนดอย่า งสอดคล้องกับ วิสัย ทัศ น์และมาตรฐาน
หลักสู ตร
หมายถึง ผูบ้ ริ หาร ครู นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา บุ คลากรทางการศึ ก ษา ของ
โรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา
หมายถึง ผูส้ อนโรงเรี ยนบริ หารธุรกิจอยุธยา
หมายถึง นักเรี ยน นักศึกษา โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
หมายถึง ข้อกําหนดของโรงเรี ยน ที่จะพัฒนานักเรี ยน นักเรี ยนให้เป็ นไป
ตามปรัชญาของโรงเรี ยน
หมายถึง ภาพอนาคต หรื อการมองอนาคตซึ่ งจะเป็ นเป้ าหมายในการเดิน
ไปสู่ อนาคต โดยวิธีการนําเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรื อ
หมายถึ ง สิ่ งที่ อ ยากเห็ น ในอนาคตและเป็ นสิ่ งที่ ดี ก ว่ า เดิ ม
วิสัยทัศน์ จะเกิ ดจากการรู ้ จกั คิดโดยใช้ปัญญา และมุ่งมัน่ ให้
เกิดขึ้นจริ ง
หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งทําเพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง หมาย โดยต้องทราบข้อมูล
ปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ ต้องทราบสถานภาพ โดย
ใช้การ SWOT
หมายถึง การกํา หนดสิ่ ง ที่ ต้อ งการในอนาคต ซึ่ งสถานศึ ก ษาจะต้อ ง
พยายามให้เกิดขึ้น
หมายถึง แนวทางในการจัด ระเบี ย บเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ภายในโรงเรี ยน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข และตั้งอยู่ในความถู กต้อง
เป็ นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

