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ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานศึกษา
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้รับอนุญาตจัดตั้งและเปิ ดทาการสอนในปี การศึกษา 2546 ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่
3 / 2546 โดยมีนายทรรศนภูมิ บุรีเพีย เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต นายสิ นสมบัติ ปุกหุต เป็ นผูจ้ ดั การ และนาย
สมาน อินทร์ พามา เป็ นครู ใหญ่ โดยมีผรู ้ ่ วมก่อตั้งประกอบด้วย นายสวาท บุรีเพีย นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย และนางสาวจิตรา พูลศิริ ตั้งอยูใ่ นเนื้ อที่ 28 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตามหนังสื อ
รับรองการทาประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1356 เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 6 เลขที่ดิน 119 และทะเบียนเลขที่ 1357
เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 7 เลขที่ดิน 119
ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 269 หมูท่ ี่ 6 ถนน คาหนองนิด แขวง/ตาบล ศรี สุทโธ เขต/
อาเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณี ย ์ 41190
โทรศัพท์ 0 – 4227 – 1619, 0 – 4227 – 1655 โทรสาร 0 – 4227 – 1657
G-mail bctc mail @ gmail.com
Website w.w.w. bctc. ac. Th.
หลักสู ตรทีไ่ ด้ รับอนุญาตเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ ซึ่ งมีสาขางาน ดังนี้
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ
ปี การศึกษา 2547 ได้รับอนุ ญาตเพิ่มเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. สาขาวิชาเครื่ องกล สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ ากาลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิ กส์
และได้รับอนุ ญาตให้ขยายหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาบริ หารธุ รกิจ
ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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ปี การศึกษา 2548 ได้รับอนุ ญาตเพิ่มหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุ ง
พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาชาวิชาพณิ ชยการ ดังนี้
1. สาขางานธุ รกิจสถานพยาบาล
และได้ขออนุ ญาตให้ขยายหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. สาขาวิชาเครื่ องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาชาวิชาไฟฟ้ ากาลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปี การศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจและประวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาบริ หารธุ รกิจ ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2. สาขาวิชาธุ รกิจสถานพยาบาล
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประวิชาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
และสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
3. ระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ และผลการเรี ยน
1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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แผนทีบ่ ริเวณทีต่ ้งั ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง
เขตเทศบาลตาบลบ้ านดุง
แผนทีว่ ทิ ยาลัย
ถนนวิญญู ( ในเขตเทศบาล ต.บ้านดุง )
บ.ข.ส.

อ. โพนพิสยั
จ. หนองคาย

สถานีตารวจภูธร
อ. บ้านดุง

ที่วา่ การ
อ.บ้านดุง

บ้านพัก

ชุมชน
ชุมชน
( ตลาด อ. บ้านดุง )
ถนน อ.บ้านดุง - จ.หนองคาย และจ.สกลนคร
ชุมชน

อ.บ้านม่วง
B.C.T.C

จ.สกลนคร
วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง

ถนนโพธิศรี
วัดดงคา
ถนนบุรีเพีย

บริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ตั้งอยูที่บา้ นเลขที่ 269 หมูท่ ี่ 6 ตาบลศรี สุทโธ
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยูใ่ นเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตามหนังสื อรับรองการทา
ประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1356 เล่มที่ 14 ข หน้าที่ 6 เลขที่ดิน 119 และทะเบียนเลขที่ 1357 เล่มที่ 14 ข
หน้าที่ 7 เลขที่ดิน 119
ทิศเหนือ ติดที่ตินของเอกชน
ทิศใต้ ติดที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันออก ติดถนนคาหนองนิด
ทิศตะวันตก ติดที่ดินของเอกชน
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วัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
1. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษาเป็ นพลเมืองดี มีความเข้าใจ เลื่อมใส ศรัทธา ในการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ธารงไว้และยึดมัน่ ในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา สามารถนาไปปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาความเจริ ญมาสู่ ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีปัญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มีความสามารถใน
การจัดการ การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา รู ้จกั แสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์และ
มีวนิ ยั ในตนเอง สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ชุมชนสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
5.เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไชปั ญหา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกาลังสาคัญในด้านการผลิตและให้บริ การ
6. เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครองที่ตอ้ งส่ งบุตรหลานไปศึกษาต่อในที่ห่างไกล และขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยเป็ นเครื่ องกาหนดทิศทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ปั จจุบนั นี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ยชการบ้านดุง ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุ งให้สอดคล้อง กับ การจัดการศึกษาในประเภท
อาชีวศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุ ง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545ไว้ ดังนี้
“ทักษะลา้ คุณธรรมเด่ น เน้ นความรู้ สู่ สากล”
“ทักษะลา้ ”
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง เป็ นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษา จัดสอนประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม/บริ หารธุ รกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนนักศึกษาทุกคนในทุก
สาขาวิชาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการฝึ กสมรรถนะในทุกหลักสู ตร โดยจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ
การฝึ กอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและเพียงพอ ให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู ้ความชานาญ เกิดทักษะ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งเมื่อสาเร็ จการศึกษา ทั้งในสถานประกอบการของภาครัฐเอกชนและตลาดแรงงาน
หรื อประกอบอาชีพอิสระของตนได้ต่อไป
“คุณธรรมเด่ น”
วิทยาลัยมุ่งเน้นและปลูกฝังให้นกั เรี ยนนักศึกษาทุกคนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยามารยาทอันดี
งาม มีจิตใจโอบอ้อมอารี รู ้จกั คิดในสิ่ งที่ดีงาม รู ้จกั ประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่ดีที่งาม ช่วยเหลือผูป้ กครอง
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ชุมชน สังคม และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็ นสุ ข โดยจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรม การอบรมนักเรี ยนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็ น
ประจา
“เน้ นความรู้ ”
วิทยาลัยทาการจัดการเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพทุกสาขาวิชา ซึ่ง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเหมาะสมและ
เพียงพอ ดาเนินการสอนโดยยึดหลักการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา
คิดเป็ นทาเป็ น แก้ไขปั ญหาอย่างมีเหตุผลเป็ นระบบ และให้มีหลักสู ตรสมรรถนะในทุกสาขาวิชา อีกทั้งได้
เชิญอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิเฉพาะทางจากภายนอกมาทาการสอนให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
“สู่ สากล”
ในโลกแห่งโลกภิวฒั น์ที่การการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ความรู ้ความก้าวหน้าในทุกสาขาวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง วิทยาลัยได้ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาด้านบุคลากรครู อาจารย์ให้ได้รับความรู ้ต่าง ๆ ที่ทนั สมัย
เป็ นสากล โดยการส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์ได้ไปประชุม สัมมนา และอบรมศึกษาการวิชาการอยูเ่ ป็ นประจา
เพื่อนาความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนานักเรี ยนนักศึกษาให้มีความรู ้ ทักษะ เป็ นสากล ทัดเทียมกับระดับชาติและ
เข้าสู่ ระบบประชาคมเอเซี ยนต่อไป
วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัย
VISION
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
การบริหารการศึกษา พัฒนาด้านวิชาการ และทักษะให้ไปสู่ ความเป็ นเลิศและความเป็ น สากล ส่ งเสริ ม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานและจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรที่กาหนดไว้ทุก ๆ ด้าน เน้นการปฏิบตั ิจริ ง ได้สมรรถนะ และให้วทิ ยาลัยเป็ น
ศูนย์แห่ง การเรี ยนรู ้ของชุมชม และสังคมต่อไป
การพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรี ยนนักศึกษาจะต้องเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดีสง่างาม มีความรู ้ความสามารถ
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็ นทาเป็ น แก้ไขปั ญหาด้วยเหตุดว้ ยผลและมีทกั ษะด้าน
การอาชีพ เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาวิทยาลัย วิทยาลัยจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการเปิ ด
ประตูเข้าสู่ ประชาคมเอเซี ยน และขยายระดับการศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี ต่อไป
พันธกิจ MISSION
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนมีทกั ษะ ความรู ้คู่คุณธรรม คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ไขปั ญญาเป็ น มีความคิดริ เริ่ ม
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สร้างสรรค์ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
3. พัฒนาความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการและเครื อข่ายอาชีวะ ด้านวิชาการ
ทักษะ ประสบการณ์และระบบทวิภาคี
4. พัฒนาบารุ งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
“ใฝ่ เรี ยนดี สู ้อดทน พิง่ ตนเอง”
สั ญญาลักษณ์ของวิทยาลัย
สัญญาลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

ความหมาย
วงกลม หมายถึง การศึกษาเป็ นศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่ งมีการพัฒนาอยูต่ ลาดเวลาไม่มีที่สิ้นสุ ด
ต้องศึกษาค้นคว้าไปตลอดกาล เปรี ยบเสมือนวงกลมของล้อที่หมุนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุ ด
หมวกบัณฑิต หมายถึง การสร้างนักเรี ยนนักศึกษาทุกคนให้เป็ นผูเ้ พรี ยงพร้อมด้วยความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชี พได้ สมกับ
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถดัง่ บัณฑิตต่อไป
เรือใบ หมายถึง การให้การศึกษาด้านพาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม มีระบบการบริ การจัดการ
ทีดี สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของตนและของประเทศชาติต่อไป
จานดาวเทียม หมายถึง การบริ หารจัดการศึกษา โดยการนาสื่ อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ใน
การเรี ยนการสอน การรับรู ้เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลมาบูรณการให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ทาการศึกษา
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเ่ สมอ
สี ประจาวิทยาลัย คือสี แดงและสี เขียว
สี แดง หมายถึง ความเป็ นเลิศทางทักษะ วิชาการ ความรักสามัคคี และการยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริ ยธรรม และเสมือนหนึ่งความเข้มข้นของสายเลือดสี แดง
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สี เขียว หมายถึง วิทยาลัยเป็ นแห่งที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยวิทยาการความรู ้ในสาขาต่าง ๆ เป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้ที่จะให้การบริ การด้านการศึกษาแก่ทุกคน เปรี ยบเสมือนป่ าไม้ที่เขียวขจีอยูต่ ลอดกาล
อักษรย่อโรงเรียน
ภาษาไทย คือ ว.ท.บ.

ภาษาอังกฤษ คือ B. C. T. C.

จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิ าชี พครู และอายุงานเฉลี่ย
จานวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ผู้ทมี่ ีวุฒิ
ตาแหน่ ง
รวม
วิชาชี พครู
ชาย หญิง ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผุอ้ านวยการ
ครู ประจาการ
ครู อตั ราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักการ/ภารโรง
อื่นๆ
(ระบุ).................
รวม

1
1

1
--

-1

---

---

1
1

1
1
43
2
2
1
3

1
1
23
1
--2

--20
1
2
1
1

--2
---3

-1
36
2
2
1
--

1
-5

55

29

26

5

42
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อายุงาน
เฉลีย่
(ปี )
9
7

1
1
-1
1
20
-----

--

44
9
8
4
3
2
3
4

23

--

คณะผู้บริหารวิทยาลัย ปี 55
ตาแหน่ง

ผูร้ ับใบอนุญาต/
ผูอ้ านวยการ
ผูแ้ ทนผูร้ ับ
ใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ

ชื่อ – สกุล

อายุ

วุฒิสูงสุด

ประสบการณ์ (ปี )

นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

44

กศ.ม.

9

นางศุภลักษณ์

บุรีเพีย

42

กศ.ม.

8

นายสิ นสมบัติ ปุกหุต

65

B.B.A.,น.บ.,กศ.ม.

44
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ครู ผ้ สู อน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล

หมวดวิชาสามัญ
อ. นฤพนธ์ สุ ทธิพร
อ. ชาคริ ต พรมเรื องเดช
อ. พิมพิไล พิเมย
อ. สงวน ฮองต้น
อ. บุญชู ศรี ชยั มูล
อ. สถาพร ปุกหุต
อ. สุ มิตรา มาลาเภา
อ. วชิระ ธรรมมามนต์
อ. ปรี ยานุช พรหมแสงโส
หมวดวิชาชีพ (พาณิ ชย์/บริ หาร)
อ. พรผกา จันทร์สวย
อ. สุ พรรณี ศรี วรษา
อ. จุฑารัตน์ น้อยเอาะ
อ. เยาวลักษณ์ ไชยรักษ์
อ. วรรณี ชาดา
อ. พิมลรัชดา แก้วเพชร
อ. วัชราภรณ์ วัธรานนท์
อ. สุ จิตรา ปู่ หลุน
อ. รัชดาพร สิ มมาแก้ว
อ. สุ ทธิพร นามชู
อ. สุ กญั ญา หนันแป
อ. ภัทรธี ระ ประทุมเม
อ. สหัชพร จิตตสุ วรรณ
อ. ศมนพรรณ แสนสุ ข
อ. สุ พตั รา ศรี สิม
อ. ธัญญาวัน สุ วรรณไตร
อ. ดาราพร กุลพลเมือง
อ. วีระชัย ดวงดุ
อ. มยุรี ราชโคตร

วุฒิการศึกษา

สถานบันการศึกษา

หมวด/สาขาวิชา
ที่สอน

กศม.
วท.บ.
วท.บ.
ค.บ.
พ.ม.
ค.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

ม. นเรศวร
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม.สารคาม
ม. ราชภัฏสกลนคร
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ว.บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
ม. ราชภัฏอุดรธานี

คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
พละศึกษา
วิทยาศาสตร์

บธ.บ.
บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.
บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

ม. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏเลย
ม. ราชภัฏอุบลราชธานี
ว.สันตพล
ว.สันตพล
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
ว. สันตพล
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ว. สันตพล
ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. มหาสารคาม
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ว. สันตพล
ม. รัตนบัณฑิต

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
บริ หารธุ รกิจ
บริ หารธุ รกิจ
บริ หารธุ รกิจ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
คอมพิวเตอร์ฯ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
การขาย
การขาย
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30 อ. ดวงกมล รักษาเมือง
31 อ. อรอนงค์ หลักคา
หมวดวิชาชีพ (อุตสาหกรรม)
32 อ. โยธิน จันทะไหม
33 อ. ปริ นทพล กองศรี นนท์
34 อ. สุ รสิ ทธิ์ เดชบุญ
35 อ. ยศพร บุรีเพีย
36 อ. สมเด็จ รื่ นกลาง
37 อ. ศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว
38 อ. กัมปนาท จันทา
39 อ. สิ ทธิพร โคตรปัจจิม
40 อ. ไพวัลย์ อนันตภูมิ
41 อ. ไชยยา การช่วง
42 อ. ธวัชชัย เพียแพง
43 อ. วัชรา สี นา
อาจารย์พิเศษ (อุตสาหกรรม)
44 อ. ธวัชชัย ไชยวงค์คา
อาจารย์พิเศษ (สามัญ)
45 นางแจ่มจันทร์ บุรีเพีย

บธ.บ.
น.บ.

ว. สันตพล
ว.นครราชสี มา

การตลาด
กฎหมาย

วท.บ.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
วท.บ.
ปวส.
วท.บ.
วศ.บ.
วท.บ.
วศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

ม.ราชภัฏอุดรธานี
ร.ร. เทคนิคอานวยศิลป์
เทคนิคอุดรธานี
ร.ร. โปลีเทคนิคอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ร.ร. โปลีเทคนิคอุดรธานี
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ม. ราชภัฏอุดรธานี
ม.ราชธานี
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม.ราชภัฏอุดรธานี

ยานยนต์
ยานยนต์
ยานยนต์
ยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ค.บ.

ไฟฟ้ า/อิเล็กฯ
ม.ราชภัฏอุดรธานี

ภาษาไทย

อาคารเรียนห้ องเรียนและอาคารประกอบ
1. อาคารเรี ยนและห้องเรี ยน
1.1 อาคารเรี ยน 1 มีจานวน 11 ห้อง
ห้องอานวยการ 1 ห้อง
ห้องสานักงาน 1 ห้อง
ห้องพยาบาล 1 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมฯ
ห้องปฏิบตั ิสานักงาน
ห้องปฏิบตั ิการภาษา
ห้องพยาบาล

4 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
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1.2 อาคารเรี ยน 2 มีจานวน 2 ห้อง
ศูนย์วทิ ยบริ การ/ห้องสมุด
ห้องประชุม
1.3 อาคารเรี ยน 3 มีจานวน 9 ห้อง
ห้องพักครู
1 ห้อง
1.4 อาคารเรี ยน 4 มีจานวน 7 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง

1.5 อาคารเรี ยน 5 มีจานวน 12 ห้อง
ห้องพักครู
1 ห้อง
รวม ห้ องปฺฏบิ ัติงาน 7 ห้ อง
2. อาคารประกอบ
2.1 อาคารโรงอาหาร/หอประชุม
2.2 อาคารโรงฝึ กงาน
3. ห้องน้ าชาย – หญิง
3.1 อาคาร 1
3.2 อาคาร 3
3.3 อาคาร 5
รวม
สนามกีฬา
1.
2.
3.
4.

สนามวอลเล่ยบ์ อล
สนามตะกร้อ
สนามบาสเกตบอล
สนามฟุตบอล

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

8
10
10
28

ห้องเรี ยน

8 ห้อง

ห้องเรี ยน

7 ห้อง

ห้องเรี ยน
ห้ องเรียน

11 ห้อง
34 ห้ อง

1 หลัง
1 หลัง

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

10
10
10
30

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
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ข้ อมูลทรัพยากรของวิทยาลัย
การใช้ทรัพยากรจาแนกตามสถานที่ใช้งาน
จานวนทรัพยากรทีใ่ ช้ งาน (เครื่อง)

รายการทรัพยากร

ห้ องเรียน

ห้ องปฏิบัติการ

สานักงาน

160
50
50
--

5
--11
35
30

5
1
1
--

6.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
6.2 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย
6.3 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
6.4 เครื่ องยนต์
6.5 เครื่ องมือยานยนต์
6.7 เครื่ องไฟฟ้ า/อิเล็กทรอนิกส์

แหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา

แหล่ งเรียนรู้
7.1 .1ห้องสมุด
7.1.2 ห้องอินเตอร์เน็ต
7.1.3 สหกรณ์
7.1.4 สวนสมุนไพร
7.1.5 ธนาคารจาลอง
7.1. 6 อื่น ๆ (ระบุ)

ขนาด (ตร.ม.)

จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ต่อปี

9X14
7X9
5X6

700 คน
400 คน
850 คน

แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้
7.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2.2 สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน
7.2.3 สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน
7.2.4.วัด
7.2.5. อื่นๆ ระบุ สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน

จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ต่อปี
350 คน
250 คน
1,000 คน
1,000 คน
350 คน

1

หลักสู ตรทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้ เปิ ดสอนและจานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในปี การศึกษา 2555
ตารางที่ 1 จานวนนักเรี ยน/นักศึกษา และห้องเรี ยน จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555
จานวน
จานวนผู้เรี ยนและห้ องเรียน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ห้ องเรียนที่
หลักสู ตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
นักเรียน
นักเรียน
ประเภทวิชา
ได้ รับ
ชาย หญิง รวม ห้ อง ชาย หญิง รวม ห้ อง ชาย
อนุญาต
ปวช.
พณิชยการ
พาณิชยกรรม

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่ างประเทศ
ธุรกิจสถานพยาบาล

รวม
ปวช.
เครื่องกล
ยานยนต์
อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและ
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
รวม
รวมทั้งหมด

รวม
ห้ องเรียน /

ชั้นปี ที่ 3
นักเรียน
หญิง

รวม

ห้ อง

จานวนคน

6
3
6
6
3

4
5
12
7
--

33
29
66
25
--

37
34
78
32
--

1
1
2
1
--

3
3
12
4
--

42
26
31
19
--

45
29
43
23
--

1
1
1
1
--

1
3
12
3

56
38
49
68

57
41
61
71

2
1
2
2

4/139
4/104
5/182
4/126

--

--

--

--

---------

24
6
3
3
12
36

28
85
-77
162
190

153
--5
5
158

181
85
-82
167
348

5
2
-2
4
9

22
86
-41
127
149

118
1
-3
4
122

140
87
-44
131
271

4
2
-1
3
7

19
130
-86
216
235

211
--2
2
213

230
130
-88
218
448

7
3
-2
5
12

16/551
7/302
------5/214
12/516
28/1067

2
จานวน
หลักสู ตร/
ประเภทวิชา
/ปวส.
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

กาบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ภาษาต่ างประเทศ
ธุรกิจพยาบาล
รวม
ปวส.
เครื่องกล
อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน

ห้ องเรียนที่

ชั้นปี ที่ 1

ได้ รับ

นักเรียน

จานวนผู้เรี ยนและห้ องเรียน
ชั้นปี ที่ 2
นักเรียน

รวม
ห้ องเรียน /

ชั้นปี ที่ 3
นักเรียน

ห้ อง จานวนคน

อนุญาต

ชาย

หญิง

รวม

ห้ อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้ อง

ชาย

หญิง

รวม

--พัฒนาโปรแกรม

1
1
3

1
-3

22
7
17

23
7
20

1
1
1

--9

--18

--27

--1

----

----

----

----

1/23
1/7
2/47

---

1
1
7
1
1
1

--4
13
-17

--46
--1

--50
13
-18

--3
1
-1

--9
--2

--18
----

--27
--2

--1
--1

-------

-------

--------

-------

----------4/77
1/13
-----2/20

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

------

4
9
45

30
34
224

1
47
205

31
81
429

2
5
14

2
11
160

-18
140

2
29
381

1
2
9

---235

--213

--448

--12

3/33
7/110
35/1,177

เทคนิคยานยนต์
ติดตั้งไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ ดแวร์

รวม
รวมทั้งหมด
รวม ปวช. และ ปวส.
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การศึกษา 2555
ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
ของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
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มาตรฐานที่ 1
ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน ทีม่ ีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไปในกลุ่ม
ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 ร้ อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือ หน่ วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้ า
ตัวบ่ งชี่ที่ 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทา หรือ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจาปี ทีว่ ิทยาลัยใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/โครงการ/
งบ
(จะทาอะไร
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่ งชี้
กิจกรรม
ประมาณ
จานวนครั้ง วัน คน) ระหว่าง วัน เดือน ปี
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1
1. โครงการสอนเสริ ม นักเรี ยนนักศึกษา
ก.ค. - ก.ย. 55
20,000 ฝ่ ายวิชาการ ผูเ้ รี ยนที่มี
รายวิชาในแต่ละชั้น
จานวน 1,100 คน ม.ค. - ก.พ. 56
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์
เฉลี่ยสะสม 2.00
ขึ้นไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 70 - 79
โครงการสารวจความ สถานประกอบการ ก.พ. – มี.ค. 56
1,000
ฝ่ ายวิชาการ ความพึงพอใจเฉลี่ย
พึงพอใจของสถาน
จานวน 5 แห่ง
3.51 – 5.00 คิดเป็ น
ประกอบการ
บุคคลในชุมชน
ร้อยละ 70 - 79 จาก
หน่วยงาน ชุมชนที่มี
จานวน 5 คน
กลุ่มตัวอย่างจานวน
ต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
5 แห่ง / 5 คน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3
โครงการทดสอบและ
นักเรี ยน ปวช.
ก.พ. 56
1,000
ฝ่ ายวิชาการ ระดับ ปวช.
ประเมินผลมาตรฐาน
จานวน 440 คน
นักเรี ยนผ่านเกณฑ์
วิชาชีพ
นักศึกษา ปวส.
มาตรฐานวิชาชีพ
จานวน 22 คน
ร้อยละ 65
ระดับ ปวส.
นักศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 70 โดย
ภาพรวมร้อยละ 70 79
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4
โครงการสอนเสริ ม
นักเรี ยน ปวช.
ธ.ค. 55 - ม.ค. 56 1,000
ฝ่ ายวิชาการ ผูเ้ รี ยนระดับชั้น
ปวช. 3 มีคะแนน
เตรี ยมทดสอบ
440 คน
เฉลี่ยเฉลี่ยจากการ
(V – Net)
ทดสอบ
(V-Net)คิดเป็ นร้อย
ละ 55 - 64
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5
โครงการสอนเสริ ม
ภาษาอังกฤษเตรี ยม
ทดสอบ (V – Net)

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ ม
เตรี ยมทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ

นักเรี ยน ปวช. 3
จานวน 440 คน

ธ.ค. 55 – ม.ค. 56

1,000

นักเรี ยน ปวช.
จานวน 440 คน
นักศึกษา ปวส.
จานวน 22 คน

พ.ย. 55 – ก.พ. 56

8,000

ต.ค. 55, มี.ค. 56

1,000

พ.ค. 55 – เม.ย. 56

600

สถานประกอบการ พ.ค. 55 – เม.ย. 56
หน่วยงาน
สถานศึกษา
ผูร้ ับบริ การ จานวน
50 แห่ง

1,000

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7
โครงการสอนซ่อม
นักเรี ยน ปวช. 3
เสริ มนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 440 คน
ที่มีผลการเรี ยนต่ากว่า นักศึกษา ปวส. 2
เกณฑ์
จานวน 22 คน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8
1.โครงการสารวจ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้
งานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ หรื อศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9
1. โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา
หรื อผูร้ ับบริ การ ต่อ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

นักเรี ยน ปวช. 3
จานวน 154 คน
นักศึกษา ปวส. 2
จานวน 52 คน

ผูเ้ รี ยนระดับชั้น
ปวช. 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเฉลี่ยจากการ
ทดสอบ
(V-Net)คิดเป็ นร้อย
ละ 55 - 64
ฝ่ ายวิชาการ นักเรี ยน ปวช. และ
ทุกสาขางาน นักศึกษา ปวส. ผ่าน
การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ
โดยภาพรวม
ร้อยละ 70 -79
ฝ่ ายวิชาการ ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรเทียบ
กับแรกเข้าใน
ภาพรวมร้อยละ 70 79
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่
ฝ่ ายวิชาการ
ได้งานทา ประกอบ
งานทะเบียน
อาชีพอิสระ หรื อ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ร้อยละ 70 - 79
ฝ่ ายวิชาการ
สาขางาน
ภาษาต่าง
ประเทศ

ความพึงพอใจของ
ฝ่ ายวิชาการ
สถานประกอบการ
งานทะเบียน
หน่วยงาน
สถานศึกษา
ผูร้ ับบริ การ ต่อ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
โดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00 คิดเป็ นร้อยละ
70 - 79
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ม. 1 ต. 1.1
ชื่อโครงการ

สอนเสริมรายวิชาในแต่ ละระดับชั้น

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางพรผกา โพธิ์ขาว
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ ายวิชาการและทะเบียนวัดผล

หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงได้จดั การเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยนนั้น ปรากฏว่าผล
การสอบประเมินความรู ้ในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา มีนกั ศึกษาบางส่ วนที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินระดับชั้น
ปี ดังนั้นเพื่อให้นกั ศึกษาที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินระดับชั้นปี ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงจึงได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ มใน
วันเสาร์ -อาทิตย์ข้ ึน เพื่อให้นกั ศึกษาที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์มีโอกาสเรี ยนซ่อมเสริ มและสอบให้ผา่ นเกณฑ์ในรายวิชา
นั้นๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั ศึกษา ได้มีโอกาสเรี ยนซ่อมเสริ มในรายวิชาที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินระดับชั้นปี ในภาค
เรี ยนที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. เพื่อให้นกั ศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1.100 คน ได้มีโอกาสเรี ยนซ่อม
เสริ มและสอบให้ผา่ นในรายวิชาที่สอบไม่ผา่ นเชิงคุณภาพ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงสอบผ่านและจบการศึกษาตามหลักสู ตร
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ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

พ.ศ.2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดทาตารางเรียน
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร
ที่จะทาการสอน
2.ขั้นดาเนินการ
-นักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียน
ซ่อมเสริม
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้นปี
2. นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางพรผกา โพธิ์ขาว )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 1 ต. 1.2
ชื่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชน ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้เรี ยน

ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ ายวิชาการและทะเบียนวัดผล
หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงได้มีนกั ศึกษาในแต่ละปี มีจานวนมาก มีนกั ศึกษาในแต่ละ
สาขาได้ออกบริ การชุมชนทุกสาขาและนักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุ มชน ที่มีต่อผูเ้ รี ยนที่เป็ นจริ ง งานวิชาการและงานทะเบียนจึง
ได้จดั ทาโครงการขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้เป็ นการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ดังนั้นการกาหนดมาตรการในการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรื อ
ผูร้ ับบริ การต่อผูส้ าเร็ จการศึกษาในแต่ละปี จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อเป็ นการวัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสถานประกอบการที่มีนกั ศึกษาที่ฝึกงานอยูใ่ นแต่ละปี ที่เป็ นจริ ง
2. เพือ่ ติดตามผลการฝึ กงานการให้บริ การต่อชุมชนของนักศึกษา
3. เพือ่ ประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. ได้รับทราบข้อมูลจริ งของของนักศึกษา จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,100 คน
2. ติดตามผลการฝึ กงานการให้บริ การต่อชุมชนของนักศึกษาประจาปี การศึกษา 2555 ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของผูจ้ บการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ระบบการติดตามระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ของสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ขั้นตอนและระยะเวลา
ระยะเวลา

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ

พ.ศ.๒๕๕๖
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

๑.ขั้นเตรี ยมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดทาตารางเรี ยน
-จัดเตรี ยมสถานที่/บุคลากร
ที่จะทาการสอน
๒.ขั้นดาเนินการ
-นักเรี ยน-นักศึกษา เข้าเรี ยน
ซ่อมเสริ ม
๓.ขั้นสรุ ปผล
-ประเมินผล
-สรุ ปผล
-รายงานผล

สถานทีด่ าเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
งบประมาณ
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
๑. ได้รับทราบข้อมูลจริ งของนักศึกษาในสถานประกอบการต่อการปฎิบตั ิงาน
๒. สามารถติดตามผลการฝึ กงานการให้บริ การต่อชุมชนของนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ได้
๓.สามารถพัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาของสถานศึกษา
ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 1 ต. 1.3
ชื่อโครงการ

ทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวพิมลรัชดา แก้วเพชร

ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผูจ้ ัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ

( / ) ต่อเนื่อง
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หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามโครงสร้างของหลักสูตร
ก่อนที่นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ได้กาหนดให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในระดับ ชั้น ปวช. 3 และ
ปวส. 2 ต้องได้รับการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพทุกคน และให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ
สาขางานนั้น ๆ
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาโครงการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษาทุกคน เข้าทาการ
ทดสอบเพื่อประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดความรู้ ทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อวัดความรู้ตามทักษะของผู้เรียนให้สามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษา ชั้นปวช. ปีที่ 3 ทุกสาขา จานวน 440 คน
- นักศึกษา ชั้นปวส .ปีที่ 2 ทุกสาขา จานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

1. ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
-จัดเตรียมข้อสอบ
2. ขั้นดาเนินการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

พ.ศ.2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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-ทาการทดสอบ
- ตรวจข้อสอบ
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผล
- รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักศึกษาทุกคนที่สาเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในสาขาวิชาและสาขางาน

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางพรผกา โพธิ์ขาว )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 1 ต. 1.4
ชื่อโครงการ

สอนเสริมเตรียมทดสอบ V-NET

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( / )ใหม่ ( )ต่อเนื่อง
นางพรผกา โพธิ์ขาว
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล

25
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในแต่ละโรงเรียน
และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่คน นอกจากนี้ผลคะแนนสอบของนักศึกษายังนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การประเมินความรู้ของนักศึกษาระดับชาติและยังเป็นส่วน
หนึ่งของการประกันคุณภาพทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต ส่วน
ผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปในแนวทางที่ดี
ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดให้มีโครงการสอนเสริมเตรียมทดสอบ V-NET
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการสอบ V-NET
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 440 คน
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 440 คน
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร
2.ขั้นดาเนินการ
-ดาเนินการสอนเสริมเตรียม
ทดสอบ V-NET
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการบ้านดุง
จานวน 440 คน ได้ รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET และมีความตระหนัก
ถึงความสาคัญในการทดสอบ V-NET

ลงชื่อ .......................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นางพรผกา โพธิ์ขาว )
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )
ลงชื่อ .......................... ............ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 1 ต. 1.5
ชื่อโครงการ

สอนเสริมภาษาอังกฤษเตรียมทดสอบ V- NET

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( )ใหม่ ( / )ต่อเนื่อง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาราพร กุลพลเมือง
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล
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หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีการทดสอบ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ V-NET ทางฝ่ายวิชาการจึงมีความประสงค์ที่จะนาเอาเทคนิควิธีการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะต่าง ๆและการเตรียมตัวในการทา
แบบทดสอบ ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึง ได้จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษเตรียมทดสอบ
V-NET

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาในภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในการเตรียมตัวสอบ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 440 คน ได้เตรียมตัวสอบV-NET
ทางด้านภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงมีความรู้ความสามารถทาง
ทักษะภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนและระยะเวลา

ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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-จัดเตรียมเอกสาร
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร
2.ขั้นดาเนินการ
-ทาการเรียนการสอน
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมครบตามที่หลักสูตรกาหนด

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาราพร กุลพลเมือง )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

ม. 1 ต. 1.6

ชื่อโครงการ

สอนเสริมเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพ

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย

( / ) ต่อเนื่อง

ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผูจ้ ัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล
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หลักการและเหตุผล
ด้วยผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะสาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักศึกษาทุกสาขางาน ทางฝ่าย
วิชาการจึงจัดทาโครงการสอนเสริมเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้น
เพื่อเพิ่มพูนและทบทวนความรู้เนื้อหาบทเรียนและทักษะการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะใช้ในการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดความรู้ ทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานอาชีพ
2. เพื่อวัดความรู้ตามทักษะของผู้เรียนให้สามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษา ชั้นปวช. จานวน 440 คน
- นักศึกษา ชั้นปวส . จานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ

ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

1. ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
-จัดหาบุคลาการผู้สอนและ
จัดเตรียมเอกสาร
2. ขั้นดาเนินการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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-ทาการสอนเสริม
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผล
- รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

8,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานอาชีพในสาขางาน

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 1 ต. 1.7
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ม. 1 ต. 1.8
ชื่อโครงการ

สารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล
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หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้มีนักศึกษาในแต่ละปีมีจานวนมาก มีนักศึกษาบางส่วน
ศึกษาต่อ บางส่วนได้มีงานทา หรือประกอบอาชีพได เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้จบการศึกษาที่เป็นจริง งานวิชาการและ
งานทะเบียนจึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ดังนั้นการกาหนดมาตรการในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการวัด
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละปีที่เป็นจริง สาหรับพัฒนาสถานศึกษา
2. เพือ่ ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
3. เพือ่ สารวจสภาพความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพการทางานของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ได้รับทราบข้อมูลจริงของของนักศึกษา จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด
2. ติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2554 ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของผู้จบการศึกษา
เชิงคุณภาพ

ระบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2.ขั้นดาเนินการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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-จัดพิมพ์เอกสารสารวจ
ผู้สาเร็จการศึกษาและส่ง
เอกสาร
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับทราบข้อมูลจริงของนักศึกษาในสถานศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
2. สามารถติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้
3. สามารถพัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาของสถานศึกษา

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 1 ต. 1.9
ชื่อโครงการ

สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( )ใหม่ ( / )ต่อเนื่อง
นางสาวสุกัญญา หนันแป
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล
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หลักการและเหตุผล
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วส่วนหนึ่งได้งานทาในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ สาหรับนักศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการเพื่อเป็นการติดตามการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ตรงกับแรงงานที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึงได้
จัดทาโครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาขึ้นเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความ
ต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การบ้านดุง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อทราบความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการจานวน 50 แห่ง ที่มีต่อนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
เชิงคุณภาพ
เพื่อทราบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาและนามาใช้ในการพัฒนา
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ

ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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2.ขั้นดาเนินการ
-จัดส่งเอกสารสารวจ
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุกัญญา หนันแป)

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

มาตรฐานที่ 2
ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้องกับ
ความต้ องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน

แผนปฏิบัติการประจาปี ที่โรงเรียนใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1
โครงการปรับปรุ ง
คุณภาพการใช้และ
พัฒนาหลักสู ตร
สมรรถนะ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(จะทาอะไร
ดาเนินการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวนครั้ง วัน คน) ระหว่าง วัน เดือน ปี
ครู จานวน 45 คน
11 สาขางาน

พ.ค. 55 - มี.ค. 56

12,000

ตัวบ่ งชี้

ฝ่ ายวิชาการ ระดับคุณภาพการ
ครู ทุกคนที่ ใช้และพัฒนา
ทาการสอน หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
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2.โครงการสารวจ
ความต้องการในการ
พัฒนาหลักสู ตร

ครู จานวน 45 คน

มิ.ย. 55, พ.ย. 56

500

ฝ่ ายวิชาการ

3.โครงการทดลองใช้
และประเมินผล
หลักสู ตร
4.โครงการนา
หลักสู ตรสมรรถนะ
รายวิชาที่พฒั นาแล้วไป

สาขางาน
จานวน 11 สาขา

ต.ค. 55, มี.ต. 56

500

ฝ่ ายวิชาการ

สาขางาน
จานวน 11 สาขา

มิ.ย. 55, พ.ย. 56

500

ฝ่ ายวิชาการ

ครู จานวน 45 คน เม.ย. 55 – มี.ค. 56
รายวิชาจานวน
120 วิชา

12,000

ฝ่ ายวิชาการ
ครู ทุกคนที่
ทาการสอน

ครู จานวน 45 คน

พ.ค. 55, ต.ค. 55

10,000

2. โครงการให้ครู จดั ทา ครู จานวน 45 คน

พ.ค. 55 – มี.ค. 56

12,000

ใช้

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
โครงการจัดทา
แผนการเรี ยนรู้ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3
1.โครงการจัดการเรี ยน
การสอนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและ
การบูรณาการ

สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถาน
ประกอบการ
สถานศึกษาได้
สารวจความ
ต้องการในการ
พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษามีการ
ใช้และประเมินผล
หลักสู ตร
สถานศึกษาได้นา
หลักสู ตร
สมรรถนะรายวิชา
ที่พฒั นาแล้วไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ
50 ของจานวน
สาขางานที่จดั การ
เรี ยนการสอน
สถานศึกษามีครู ที่
ดาเนินการจัดทา
ร้อยละ 70 -79
ของครู ที่ทาการ
สอนทั้งหมด

สถานศึกษาให้ครู
ฝ่ ายวิชาการ
จัดการเรี ยนการ
ครู ทุกคนที่
สอนตามแผนการ
ทาการสอน
เรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ
และ
การบูรณาการ
สถานศึกษามีครู
ฝ่ ายวิชาการ
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สื่ อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรี ยน
การสอน

รายวิชาจานวน
120 วิชา

3. โครงการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอน
และทาการบันทึกหลัง
สอน

ครู จานวน 45 คน พ.ค. 55 – มี.ค. 56

1,500

3. โครงการอบรม
ปฏิบตั ิการทาวิจยั และ
การทาวิจยั ของครู

ครู จานวน 45 คน พ.ย. 55 – เม.ย. 56

10,000

ครู จานวน 45 คน พ.ค. 55 – ก.พ.. 56

2,000

สถานประกอบการ พ.ย. 55 – ก.พ. 56
จานวน 50 แห่ง

200

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
โครงการปรับปรุ ง
คุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชา

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5
1.โครงการสารวจและ
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานในการส่ ง
ผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กสัมพันธ์
กับสาขางาน

ครู ทุกคนที่ ดาเนินการจัดทา
ทาการสอน สื่ อและเทคโนโลยี
การเรี ยนการสอน
ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่ทาการ
สอน
ฝ่ ายวิชาการ สถานศึกษามีการ
ครู ทุกคนที่ นิเทศการจัดการ
ทาการสอน เรี ยนการสอนและ
ครู ทาการบันทึก
หลังสอนร้อยละ
80 ของรายวิชาที่
ทาการสอน
ครู ทุกคนที่
ครู แต่ละคนจัดทา
ทาการสอน
วิจยั เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยน
การสอนไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งรายวิชา
ฝ่ ายวิชาการ
ครู ทุกคน
ครู ทุกคนที่
ดาเนินการวัดและ
ทาการสอน
ประเมินผลตาม
แผนการเรี ยนรู้
และนาผลไป
พัฒนาสมรรถนะ
ผูเ้ รี ยนต่อไป
สถาน
ฝ่ ายวิชาการ
ประกอบการ
หน่วยงานที่ทา
ความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาใน
การฝึ กงานของ
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2. โครงการนิเทศ
ผูเ้ รี ยนก่อน – ระหว่าง
การฝึ กงาน

นักเรี ยน ปวช. 2
จานวน 260 คน
นักศึกษา ปวส.
จานวน 80 คน

พ.ย. 55 , ก.พ. 56

12,000

3. โครงการวัดผลและ
สัมมนาการฝึ กงาน
ร่ วมกับสถาน
ประกอบการ

นักเรี ยน ปวช. 2
จานวน 260 คน
นักศึกษา ปวส.
จานวน 80 คน

เม.ย. 56

5,000

ผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ สถานศึกษาได้
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
นิเทศก่อนและ
ระหว่างการ
ฝึ กงาน
ฝ่ ายวิชาการ สถานศึกษาได้มี
การวัดผลและ
สัมมานาการ
ฝึ กงานร่ วมกับ
สถาน
ประกอบการ

ม. 2 ต. 2.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
หลักการและเหตุผล

โครงการปรับปรุงคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการ
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ตามนโยบายด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การ
อาชีวศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษา ได้ระบุไว้สอดคล้องกันในด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน ตาม
ความต้ อ งการของประเทศ ก าหนดให้ ก ารผลิต และพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อตอบสนองต่อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการที่จะดาเนินการผลิตกาลังคนให้ตอบสนองความต้องการ (Demand Driven) ได้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ให้กาลังคนที่จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถ หรือมีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นการจัดการ
เรียนการสอนแบบการศึกษาทั่วไป (General Education) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรม
มีสมรรถนะสามารถทางานได้ตามที่สถานประกอบการต้องการจึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ
(Competency Based Education and Training) รวมถึงครูจะต้องทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ซึ่ง ในการ
ดาเนินการดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) กาหนดความชัดเจนของมาตรฐานอาชีพ (Occupational
standards) หรือมาตรฐานสมรรถนะ (Competency standards) หรือ สมรรถนะอาชีพ (Occupational Competence)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และเร่งรัดให้มีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้โดยเร็ว
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ได้ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกัน
จัดทามาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะ โดยการวิเคราะห์ อาชีพ ตาม ทฤษฎี “Functional Analysis” ภายใต้
การปรึกษา วิพากย์ แสดงความคิดเห็น ยอมรับ จากเจ้าของอาชีพ หรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 11
สาขางาน
ดังนั้น ทางฝ่ายวิชาการจึงได้ทาการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา
วิชาชีพที่ได้ทาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ให้ตรงกับความต้องการของ
เจ้าของอาชีพ และสถานประกอบการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. จัดทาหลักสูตรสมรรถนะทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ครอบคลุมมาตรฐานอาชีพ 11 สาขางาน
2. นาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในปีการศึกษา 2555
3. ประเมินหลักสูตรสมรรถนะในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
หลักสูตรสมรรถนะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ระดับ ปวช. และ ปวส. จานวนทั้งหมด 11
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สาขางาน
เชิงคุณภาพ
หลักสูตรสมรรถนะประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรงกับสมรรถนะอาชีพ

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงงาน
2. พิจารณา / อนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.
ธ.ค

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
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ขั้นดาเนินงาน
1. อบรมครูอาจารย์
2. ดาเนินการตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
3. ติดตามประเมินผล
ขั้นสรุปผล
1. สรุปผลการดาเนินงาน
2. รายงานการปรับปรุง
คุณภาพการใช้และพัฒนา
หลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

12,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หลักสูตรฐานสมรรถนะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ออกไปได้
2. ครูวิชาชีพที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ และสามารถฝึกฝนผู้เรียนได้ตรงตาม
สมรรถนะอาชีพที่เป็นปัจจุบัน
3. ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ลงชื่อ...............................ผู้เสนอโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 2 ต. 2.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

โครงการสารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการ

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาไม่ว่าระดับใด เนื่องจากหลักสูตรจะระบุสิ่งที่ คาดหวังที่จะให้
เกิดกับผู้เรียน แนวทางการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539,หน้า 11) ได้เปรียบหลักสูตรเหมือน
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พิมพ์เขียวของแปลนบ้านที่ใช้ในการสร้างบ้าน โดยในพิมพ์เขียว จะแสดงให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรามุ่งหวัง การ
เปรียบเทียบดังกล่าวทาให้มองภาพของพิมพ์เขียวของแปลนบ้านแต่ละแห่งที่มีลักษณะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพของที่ตั้งของบ้านที่จะสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่มี ความประสงค์ของเจ้าของบ้าน ฯลฯ ดังนั้น
หลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษาก็ควรจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของสถานศึกษานั้น ๆ แนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดูเหมือนเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจมากทีเดี ยว สืบเนื่องมาจาก แนวการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งกาหนดแนวการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาจัด
สาระของหลักสูตรให้เป็นไปตามกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ใน
ชุมชนและสังคม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, หน้า 17)
จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดรับและส่งเสริมกับ
หลักสูตรแม่บท Marsh and Willis (1995, p. 129) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา หลักสูตรว่าเป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นอาจจะพัฒนา
โดยการทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ (สงัด อุทรานันท์, 2532, หน้า 31)
ดังนั้น ทางฝ่ายวิชาการจึงได้ทาการจัดทาโครงการสารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการใช้งานจริง และเพื่อพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
วัตถุประสงค์
1. สารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ครอบคลุมมาตรฐานอาชีพ 11
สาขางาน
2. หาจุดบกพร่องของการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสมรรถนะ หลังจากการสารวจ เพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไข
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
การพัฒนาหลักสูตรในมาตรฐานอาชีพ 11 สาขางานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
เชิงคุณภาพ
ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับมาตรฐานสาขาวิชา 11 สาขางาน ของครูผู้สอน
45 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม

ปีการศึกษา 2555
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มิ.ย.

ก.ค.

ขั้นเตรียมการ
1. เสนอ
โครงงาน
2. พิจารณา /
อนุมัติ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

พ.ศ. 2555
ส.ค. มิก.ย.
.ย. ต.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค
ธ.ค.

พ.ศ. 2556
พ.ย.
ธ.ค

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ขั้นดาเนินงาน
1. อบรมครู
อาจารย์
2. ดาเนินการ
ตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
3. ติดตาม
ประเมินผล

ขั้นสรุปผล
1. สรุปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงานการ
ปรับปรุง
คุณภาพการใช้
และพัฒนา
หลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.
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1. ความต้องการที่ถูกต้อง และตรงกับการพัฒนาหลักสูตร
2. รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับหลักสูตรสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของบุคลากร และ
ตรงกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
3. ครู-อาจารย์มีส่วนร่วมการพัฒนา เพื่อให้รู้ถึงความต้องการในการใช้งานหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ ให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ในวิชานั้นๆ มากขึ้น

ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)

ม. 2 ต. 2.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

โครงการทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตร
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการ

หลักการและเหตุผล
ได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ คือ คาร์เตอร์ กู๊ด
(Good : 1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผลของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่าย
ของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจในความถูกต้องของจุดมุ่งหมาย ความสัมพันธ์และความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจ ในการวางแผนจัดโครงการและ
การหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้น
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สุมิตร คุณานุก. (2523) การประเมินหลักสูตร คือ การหาคาตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่กาหนดไว้ใน
ความมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใด และอะไรที่เป็นสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเพื่อตัดสินสัมฤทธิ์ผลของ
หลักสูตรนั้นมีขอบเขตรวมถึง
(1) การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร
(2) การวิเคราะห์กระบวนการของการนาหลักสูตรไปใช้
(3) การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียน
(4) การวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2535) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร ไว้ว่า การประเมินหลักสูตร เป็นการพัฒนา
เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อนามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าจะ
ให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมากนั้นเป็นอย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใดหรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
สุจริต เพียรชอบ. (2520) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตร ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญเพราะเป็นการหา
คาตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตาที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อะไรเป็นสาเหตุ ผู้ประเมินหลักสูตร
จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทั้งทางด้าน หลักสูตรและด้านการประเมินผล ซึ่งจะต้องเน้นการประเมินทั้งโปรแกรม
การศึกษา มิใช่แต่เพียงผลการเรียนปีสุดท้ายเท่านั้น แต่ควรประเมินแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539) ให้ความหมายการประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิน หาข้อบกพร่องหรือปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของ
หลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นหรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆจากความหมายการประเมินหลักสูตรที่กล่าว
ข้างต้น จะเห็นว่า นักการศึกษาได้ให้ความหมายการประเมินหลักสูตรให้ไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ให้ความหมายในแง่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทาการประเมิน
2. ให้ความหมายในแง่ของกระบวนการประเมินผล และการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินหาข้อบกพร่องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
จากทั้งหมดนั้น การทดลองใช้งานและการประเมินผลหลักสูตรจะเป็นของที่คู่กันเสมอ เนื่องมาจากว่า หาก
มีการทดลองแล้ว ก็ย่อมที่จะต้องมรการประเมินผลของสิ่งๆ นั้นเสมอ อาทิเช่น การจัดทาโครงการใดๆ ก็ตาม จะต้องมี
การทดลอง ก่อน เพื่อให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นอย่างไร เป็นไปในทางที่คิดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คิดไว้
จะต้องนามาปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ก่อนที่จะนาไปสรุปผล หรือนาไปประเมินผลได้
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ทดลองใช้งานหลักสูตรที่ได้ทาการสารวจ และพัฒนาปรับปรุงมาแล้ว
2. หาจุดบกพร่องอีกครั้งของหลักสูตรต่างๆ เพื่อจะได้นาไปทาการสรุปผล และประเมินผล
3. ประเมินผลหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนาไปใช้ต่อไป
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ประเมินผลหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
เชิงคุณภาพ
ทดลองและประเมินผลหลักสูตรของสาขางานจานวน 11 สาขา ของครูผู้สอน 45 คน วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. เสนอ
โครงงาน
2. พิจารณา /
อนุมัติ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

มิมิ..ย.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ธ.ค
ส.ค.

ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค
ธ.ค.
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ขั้นดาเนินงาน
1. อบรมครู
อาจารย์
2. ดาเนินการ
ตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
3. ติดตาม
ประเมินผล

ขั้นสรุปผล
1. สรุปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงานการ
ปรับปรุง
คุณภาพการใช้
และพัฒนา
หลักสูตร

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ใช้การทดลองเพื่อตรวจสอบ คุณภาพของการจัดทาหลักสูตรเพื่อประเมิน
2. มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ทันสมัย ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
3. ประเมินผลหลังจากการทดลองใช้งานหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาจริง เพื่อนาผลการประเมินนั้นมาใช้งาน
ในด้านต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)
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ลงชื่อ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)

ม. 2 ต. 2.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

โครงการนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้
(  ) ใหม่
( ) ต่อเนื่อง
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการ

หลักการและเหตุผล
การนาหลักสูตรไปใช้งาน มีผู้ให้ความหมายต่างๆ กัน ไป คือ Arrida Chandra (1977) ให้ความหมายไว้ว่า
คือ การทดลองใช้เนื้อหาวิชา วิธีการสอนการประเมินผล การใช้สื่อการเรียนการสอน แบบเรียน และทรัพยากรต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน George A. Beauchamp (1975) ให้ความหมายว่า คือ การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ
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กระบวนการที่สาคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูได้
พัฒนาการเรียนการสอน
ธารงบัวศรี(2540) ให้ความหมายว่า คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนสาหรับสอนเป็นประจาทุกวัน
สุมิตร คุณานุกร(2538) ให้ความหมายไว้ว่า
1. การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน
2. การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้หลักสูตรบรรลุถึงเป้าหมาย
3. การสอนของครู
ซึ่งเหล่านี้ เป็ นการนาหลัก สูตรต่า งๆ ไปใช้งานให้เกิ ดประโยชน์มากที่สุดภายในสถานศึกษา ต่างๆ ของ
หลายๆ บุคคลที่ให้ความหมายที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทาให้การนาหลักสูตรที่สมบูรณ์จากการสารวจ การพัฒนา การ
สรุปผล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริงและเป็นหลักการที่ทาให้สามารถเชื่อมโยงไปในด้านต่างๆ ของ
แต่ละรายวิชา ภายในสถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และยังทาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไปกว่าเดิมได้อย่างถูกต้อง ทาให้สถานศึกษาแต่ละที่ ที่ทาการสารวจ พัฒนา และสรุปผลเพื่อเตรียมนาไปใช้งานจริง
นั้น มีการใช้งานที่ถูกต้องมากที่สุด
การนาหลักสูตรไปใช้ในแต่ละรายวิชาจะต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆ
เพื่อให้มีความเที่ยวตรง เป็นไปในแนวทางที่ต้องการอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. นาการสารวจ การพัฒนา และสรุปผลจาก โครงการสารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร, โครงการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ และ โครงการทดลองใช้และประเมิลผลหลักสูตร มา
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผล
2. นาส่วนของรายวิชาหลักสูตรสมรรถนะที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว มีความสมบูรณ์ที่สุด ไปใช้งาน จริง ซึ่งจะมี
ทั้งหมด 11 สาขางาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
การพัฒนาหลักสูตรในมาตรฐานอาชีพ 11 สาขางานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ที่
สมบูรณ์ที่สุด และเป็นมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
การนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้งาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางาน
ซึ่งมีทั้งหมด 11 สาขางาน ครูผู้สอน 45 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
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ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. เสนอ
โครงงาน
2. พิจารณา /
อนุมัติ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. มิก.ย.
.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ธ.ค
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค
ธ.ค.
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ขั้นดาเนินงาน
1. อบรมครู
อาจารย์
2. ดาเนินการ
ตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
3. ติดตาม
ประเมินผล

ขั้นสรุปผล
2. สรุปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงานการ
ปรับปรุง
คุณภาพการใช้
และพัฒนา
หลักสูตร

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สรุปข้อมูลทั้งหมดจาก 3 โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุง และประเมิลผลสรุปอีกครั้ง
2. นาหลักสูตรสมรรถนะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดไปใช้งานจริง
3. นาหลักสูตรที่สมบูรณ์ทั้งหมด จาก 11 สาขางานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ไปใช้งานจริง
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ จากหลักสูตรทั้งหมดที่ได้ทาการเรียนการสอน
4. หลักสูตรแต่ละรายวิชา สามารถพัฒนาผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจได้เกิดความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่
นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่ติดขัดในส่วนใดส่วนหนึ่ง

ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
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(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ.................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)

ม. 2 ต. 2.2
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ม. 2 ต. 2.1
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ม. 2 ต. 2.2
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ม. 2 ต. 2.3
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ม 2 ต. 2.3
ชื่อโครงการ

จัดทาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( / )ใหม่ ( )ต่อเนื่อง
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล

หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ครูผู้สอนจาเป็นต้องอาศัยสื่อ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน เป็นการนาเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ประยุกต์เข้ากับ
ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นามาใช้ นามาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ การนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมขึ้น และมีประสิทธิภาพดีขึ้น ได้ผลผลิตสูงขึ้น ดังตัวอย่าง “นวัตกรรม” (Innovation) ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ เปลี่ยนไปจากการใช้วิธีบรรยาย ซักถามธรรมดา การ
ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน (Instructional Materials) การจัดทา จัดหาพวกวัสดุ อุปกรณ์ที่
ทาขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพวก Software เช่น การทาแผนภาพ แผนภูมิ หาวัสดุในท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ในการสอน การจัดทา
“บทเรียนสาเร็จรูป” “บทเรียนโปรแกรม” แผ่นโปร่งใส บทเรียนภาพการ์ตูนใบกิจกรรม ใบความรู้ บทเรียนแบบ
โปรแกรม สื่ออุปกรณ์ต่างๆ แผนภูมิ แผนผังมโนมติ เกม บัตรคาสื่อของจริง แบบฝึกปฏิบัติ ชุดฝึกทักษะ ชุดการเรียน
ด้วยตนเอง ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสอนซ่อมเสริม การจัดให้นักเรียนเก่ง
ช่วยนักเรียนอ่อน ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยครู
การผลิต และใช้สื่อในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การ
เรียนรู้เป็นอย่างมาก การผลิตสื่อที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการสอน และเทคนิค การสอนที่เน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนและตลอดการจัดกิจกรรม ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางโรงเรียนประสานมิตรศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
2. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการเรียนรู้
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4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 45 คน ได้จัดทาสื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 120 รายวิชา
เชิงคุณภาพ

เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้รับความรู้เพื่อนาไปจัดทาสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง
ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

หมายเหตุ

มี.ค.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร
2.ขั้นดาเนินการ
-ดาเนินการจัดทาสื่อการเรียน
การสอน
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครู-อาจารย์มีความรู้ในการจัดทาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ได้ถูกต้อง
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2. สามารถนาสื่อและเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์)

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนและทาการบันทึกหลังการสอน
( )ใหม่ ( / )ต่อเนื่อง
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล

หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ภารกิจหลักของวิทยาลัย คือ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความ
สนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียน
ต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษาหารือและช่วยเหลือครู
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อให้บุคลากรครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 45 คนสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้บุคลากรครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจานวน 45 คนสามารถจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร
-จัดเตรียมสถานที่/
บุคลากร
2.ขั้นดาเนินการ
-ทาการนิเทศการ
เรียนการสอน
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์ )
ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )
ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ชื่อโครงการ

โครงการอบรมการปฏิบัติการทาวิจัยและการทาวิจัยของครู

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่ ( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล

หลักการและเหตุผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ ให้เชื่อมโยง
กับการปฏิบัติจริงและนามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนซึ่งนาไปสู่การตระหนักรู้ว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องทางเทคนิค
หากแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นความรู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีชีวิต อันจะทาให้ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
มิใช่เป็นเพียงการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน เท่านั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่
ครูผู้สอนใช้ในการประเมินการทางานของตนเองและเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติงานสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่ต้องมีการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่การแยกส่วนจากการสอน ดังเช่น ที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน
ในช่วงเวลาที่ผ่านม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนดังที่กล่า วมาข้างต้นจึงจัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมให้สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกาหนดประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนากา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 45 คน ได้รับความรู้เรื่องการทาวิจัย
เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอน
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เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้รับความรู้เพื่อนาไปจัดทางานวิจัยได
ถูกต้อง
ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ย..

ธ.ค.

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร
3.ขั้นดาเนินการ
-ทาการอบรม
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครู-อาจารย์มีความรู้เรื่องการทาวิจัยและสามารถนาไปจัดทาการทาวิจัยได้ถูกต้อง

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์)

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 2 ต. 2.5
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มาตรฐานที่ 3
ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
ตัวบ่ งชี้ที่
คัวบ่ งชี้ที่

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ ยง
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมทิ ัศน์ ของสถานศึกษา และ
การใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน ศู นย์ วทิ ยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพาในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ ายทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ
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แผนปฏิบัติการประจาปี ที่โรงเรียนใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1
1. โครงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

2. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. โครงการประเมิน
คุณภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2
1. โครงการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 55

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(จะทาอะไร
ดาเนินการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จานวนครั้ง วัน คน) ระหว่าง วัน เดือน ปี

ตัวบ่ งชี้

คณะกรรมการ
จานวน 9 คน

พ.ค. 55

100

ฝ่ ายบริ หาร วิทยาลัยมี
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ตามที่กาหนดใน
กฏหมาย พ.ร.บ.
โรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2550
ฝ่ ายบริ หาร มีผลการ
ประเมินความพึง
พอใจโดยเฉลี่ย
3.51 - 500

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
จานวน 9 คน

มี.ค. 56

100

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
จานวน 15 คน

มี.ค. 56

100

ฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
ตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย

คณะครู และ
บุคลากรทาง
การศึกษา
จานวน 45 คน

เม.ย. – พ.ค. 55

1,000

ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษามี
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
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2.โครงการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

คณะครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา
จานวน 45 คน

มี.ค. 55 – เม.ย. 56

1,000

3.โครงการจัดทา
รายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3
1. โครงการกาหนด
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา
จานวน 45 คน

ต.ค. 55, เม.ย. 56

1,000

คณะกรรมการ
จานวน 9 คน

พ.ย. 55

5,000

2. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา

คณะครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา
จานวน 45 คน

มิ.ย.55 – มี.ค. 56

10,000

จานวน 1 ครั้ง

ต.ค. 55, มี.ค. 56

200

3. โครงการ
การประเมินผลการ
ดาเนินการพัฒนา
สถานศึกษาที่
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์

ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษามีการ
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
เสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุ ง
ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษามีการ
จัดทารายงาน
ตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษามี
อัตลักษณ์ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ
และวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถานศึกษา
ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษาได้มี
การพัฒนา
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครู และทุกฝ่ าย
มีส่วนร่ วม
ฝ่ ายบริ หาร
สถานศึกษามี
การประเมินผล
การดาเนิน
การพัฒนา
สถานศึกษาที่
สอดคล้องกับ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4
1.โครงการบริ หาร
ฝ่ ายบริ หาร
มิ.ย.55 – เม.ย. 56
จัดการสถานศึกษาตาม
ฝ่ ายการเงิน
นโยบายของหน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด
ต้นสังกัด
จานวน 2
หน่วยงาน
2.โครงการจัดประชุม ผูป้ กครองนักเรี ยน มิ.ย. 55, พ.ย. 56
ผูป้ กครองนักเรี ยน
นักศึกษาและ
นักศึกษาและผูม้ ีส่วน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภาคเรี ยนที่ 1
เกี่ยวข้องจานวน
และภาคเรี ยนที่ 2
300 คน
3.โดรงการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง
4. โครงการประเมินผล
การบริ หารและภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5
1.โครงการจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ

2,000

ฝ่ ายบริ หาร

1,500

ฝ่ ายบริ หาร

ครู จานวน 45 คน

มิ.ย. 55, พ.ย. 55

2,000

ฝ่ ายบริ หาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
จานวน 9 คน

มี.ค. 56

100

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายต่าง ๆ 9 ฝ่ าย

พ.ค. 55 – เม.ย. 56

5,000

สาขางาน
คอมพิวเตอร์

อัตลักษณ์และ
นาไปปรับปรุ ง
พัฒนาต่อไป
สถานศึกษามีการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้น
สังกัด
สถานศึกษาได้มี
การจัดประชุม
ผูป้ กครองและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาคเรี ยนที่ 1
และภาคเรี ยนที่ 2
เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษามี
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
การบริ หารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโดย
เฉลี่ย 3.51 –
5.00
สถานศึกษา
ระบบข้อมูล
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ระบบสารองเพื่อ
ป้ องกันการสู ญหาย

2.โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและเป็ น
ปัจจุบนั

ฝ่ ายต่าง ๆ 8 ฝ่ าย

มิ.ย. 55 – เม.ย. 56

3,000

3.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
บริ หารจัดการระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 9 คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 80 คน

ก.พ. 56

500

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน
ผูเ้ รี ยน
จานวน 50 คน
ผูป้ กครอง
จานวน 30 คน

มิ.ย. 55 –มี.ค. 56

3,000

นักเรี ยนนักศึกษา
100 คน

มี.ค. 56

200

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6
1.โครงการวิเคราะห์
และจัดทาแผนงาน
บริ การความเสี่ ยง ด้าน
ความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้าน
สิ่ งเสพติด ด้านสังคม
และด้านการพนันและ
การมมัว่ สุ ม
2. โครงการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนงานบริ หารความ
เสี่ ยง

สารสนเทศที่
สมบูรณ์และ
ระบบสารองเพื่อ
ป้ องกันการ
สู ญหาย
สาขางาน สถานศึกษามีการ
คอมพิวเตอร์ พัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้อง
สาขางาน สถานศึกษามีผล
คอมพิวเตอร์ การประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริ หาร
จัดการระบบมัอ
มูลสารสนเทศ
โดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
ฝ่ ายปกครอง สถานศึกษามี
แผนงานบริ หาร
ความเสี่ ยง 5 ด้าน
เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน

ฝ่ ายปกครอง สถานศึกษามี
การประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
บริ หารความ
เสี่ ยง
และนาผลไป
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ปรับปรุ งแก้ไข
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.7
1.โครงการปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษา

นักเรี ยนนักศึกษา
1,100 คน

มิ.ย. 55

1,000

ครู จานวน 30 คน

พ.ค. 55, พ.ย. 55

100

ผูป้ กครอง
จานวน
100 คน

มิ.ย. 55

500

4.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 20 ทุน

มิ.ย. – ก.ค. 55

40,000

5.โครงการส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนปั ญหาเลิศในแต่
ละสาขางาน

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 90 คน

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

15,000

บริ เวณสถานที่
ภายในวิทยาลัย

มิ.ย. 55 – เม.ย. 56

30,000

คณะครู

มิ.ย. 55 – เม.ย. 56

100,000

2. โครงการแต่งตั้งครู
ที่ปรึ กษาและการจัดให้
ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา

3. โครงการจัดตั้ง
ระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครอง

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.8
1.โครงการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษา

2.โครงการพัฒนาดูแล

ฝ่ ายกิจกรม สถานศึกษามีการ
นักศึกษา ปฐมนิเทศ
นักเรี ยนนักศึกษา
ทั้งเก่าและใหม่
เพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบตั ิ
ด้านต่าง ๆ
ฝ่ ายปกครอง สถานศึกษามี
อาจารย์ การแต่งตั้งครู ที่
ที่ปรึ กษา ปรึ กษาและพบ
ผูเ้ รี ยนทุก ๆ
สัปดาห์
ฝ่ ายปกครอง สถานศึกษามี
ระบบเครื อข่าย
เพื่อช่วยกันดูแล
ผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายส่ งเสริ ม สถานศึกษาได้
การศึกษา มอบ
ทุนการศึกษาให้
แก่ผเู ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ สถานศึกษามีผู้
เรี ยนที่มีความ
เป็ นเลิศในสาขา
งานต่าง ๆ
ฝ่ ายอาคาร สถานศึกษามีภูมิ
สถานที่ฯ ทัศน์และสภาพ
แวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรี ยน
การสอน
ฝ่ ายอาคาร สถานศึกษามี
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การใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน และศูนย์วทิ ย
บริ การ

จานวน 45 คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

สถานที่ฯ

3. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ และการใช้
อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน ศูนย์วทิ ย
บริ การ

ครู จานวน 14 คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 100 คน

ก.พ. 56

100

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.9
1.โครงการจัดหาและ
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
2.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
จัดหา การใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์

วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 11
สาขางาน

พ.ค. 55, ต.ค. 55

1,200,000

ครู จานวน 14 คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 100 คน

ก.พ. 56

100

อาคาร ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การ
เหมาะสม
ทันสมัย
ฝ่ ายอาคาร สถานศึกษามีผล
สถานที่ฯ การประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 3.515.00 และนาผล
การประเมินไป
ปรับปรุ งต่อไป

ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัยสาหรับ
ผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 3.51500 และนาผล
การประเมินไป
ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
ต่อไป
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.10
1.โครงการฝึ กอบรม
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน

พ.ค. 55 – เม.ย. 56

60,000

ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษาได้มี
งานบุคลากร การพัฒนา
ฝึ กอบรมครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

2. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั /
งานสร้างสรรค์แก่ครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 3 คน

พ.ค. – พ.ย. 55

50,000

3.โครงการแลกเปลี่ยน
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
สถานศึกษาหรื อ
หน่วยงานอื่น

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 3 คน

พ.ค. – พ.ย. 55

3,000

4.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่
เหมาะสมแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน

พ.ค. 55 – เม.ย. 56

10,000

5.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน

พ.ค. 55 – เม.ย. 56

10,000

ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษาได้มี
งานบุคลากร การมอบ
ทุนการศึกษา ทุน
วิจยั /งาน
สร้างสรรค์ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษาได้มี
งานบุคลากร การแลกเปลี่ยน
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
สถานศึกษาหรื อ
หน่วยงานอื่น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5
ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษาได้มี
งานบุคลากร พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แก่ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 75
ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษาได้มี
งานบุคลากร ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู
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ได้รับประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการ
วิชาชีพหรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.11
1.โครงการจัดสรร
งบประมาณด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่ อสาหรับ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน

และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับประกาศ
เกียรติคุณไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

พ.ค. 55, พ.ย. 55

900,000

2.โครงการจัดหา
รายได้จากผลผลิต
ผลงานจากการใช้วสั ดุ
ฝึ กในการเรี ยน
การสอน
3.โครงการจัดสรร
งบประมาณด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่ อสาหรับ
การบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

125,000

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

10,000

4.โครงการจัดสรร
งบประมาณให้ครู และ
ผูเ้ รี ยนจัดทาและจัด
ประกวดผลงาน

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน
นักเรี ยนนักศึกษา

ก.ย. 55, ก.พ. 56

50,000

ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษามีการ
งานการเงิน/ จัดสรรค่าวัสดุ
บัญชี
อุปกรณ์
สื่ อการเรี ยนการอ
สนที่เพียงพอ
และทันสมัย
สาหรับผูเ้ รี ยน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของ
งบดาเนินการ
ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษามี
งานการเงิน/ ผลผลิตจากการ
บัญชี
ใช้วสั ดุฝึกไม่
น้อยกว่าร้อยละ
25 ของค่าวัสดุฝึก
ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษามีการ
งานการเงิน/ จัดสรรค่าวัสดุ
บัญชี
อุปกรณ์
สื่ อสาหรับการ
บริ การวิชาการ
และวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 1 ของ
งบดาเนินการ
ฝ่ ายธุรการ สถานศึกษามีการ
งานการเงิน/ จัดสรร
บัญชี
งบประมาณสร้าง
สาขางาน ผลงานนวัตกรรม
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นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั

จานวน 1,100 คน

5.โครงการจัดสรร
งบประมาณด้าน
ปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพล
โลก

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

ต่าง ๆ

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

45,000

ฝ่ ายธุรการ
งานการเงิน/
บัญชี

สถานศึกษาอาชีวะ มิ.ย. 55 – ก.พ. 56
2 แห่ง
สถานประกอบการ
2 แห่ง

5,000

ฝ่ ายบริ หาร

2.โครงการเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาท้อง และสถาน
ประกอบมาให้ความรู้
แก่ผเู ้ รี ยน

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน
สาขางาน 11 สาขา

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

22,000

ฝ่ ายวิชาการ
สาขางาน

3.โครงการร่ วมกันจัด

สถานประกอบการ มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

20,000

ฝ่ ายบริ หาร

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.12
1.โครงการระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษาใน
ประเทศ

สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของครู
หรื อผูเ้ รี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
5 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีการ
จัดสรร
งบประมาณด้าน
ปลูกฝังจิตสานึก
และเสริ มสร้าง
ความเป็ น
พลเมืองไทยและ
พลโลกไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ขอ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีการ
ระดับทรัพยากร
ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายใน
ประเทศ
สถานศึกษาได้
จัดหาเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาท้อง แล
สถานประกอบ
มาให้ความรู ้แก่
ผูเ้ รี ยนไม่นอ้ กว่า
ร้อยละ 80 ของ
สาขางาน
สถานศึกษามี
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อาชีวศึกษาในระบบ
ปกติและทวิภาคีกบั
สถานประกอบการใน
ประเทศ

30 แห่ง

4.โครงการระดม
ทรัพยากร งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
สถานประกอบการ
และสถานศึกษา

ทรัพยากรต่าง ๆ
จานวน 6 รายการ

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

30,000

5. โครงการประเมินผล
การระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีศึกษา
กับเครื อข่ายใน
ประเทศ

ครู จานวน
15 คน

มี.ค. 56

200

ฝ่ ายวิชากร ความร่ วมมือกับ
สถาน
ประกอบการใน
การจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 20
แห่ง
ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษาได้
ระบบทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อ
ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการ
จัดการ
อาชีวศึกษาไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง
ฝ่ ายบริ หาร สถานศึกษาได้มี
การประเมินผล
การระดม
ทรัพยากรในการ
จัดการอาชีศึกษา
กับเครื อข่ายใน
ประเทศ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป
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ม. 3 ต. 3.1
ชื่อโครงการ

แต่ งตั้งคณะกรรมบริหารสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุ จิตรา ปู่ หลุน

( / ) ต่ อเนื่อง

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
ด้วยตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กาหนดว่าการบริ หารวิทยาลัยนั้น ต้องมีคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาดูแล กากับ ติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยให้ที่ภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม เช่น ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทน
ศิษย์เก่า ผูแ้ ทนชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นต่าง และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
ข้อ 20 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน มีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 31 มาตรา 44 มาตรา 45
และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของโรงเรี ยนในระบบ
(2) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
(3) ให้คาแนะนาการบริ หารและการจัดการโรงเรี ยน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณวิชาการ กิจกรรม
นักเรี ยน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กบั ชุมชน
(4) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ านวยการ
(6) ให้ความเห็นชอบการกูย้ มื เงินครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยีส่ ิ บของ
มูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรี ยนในระบบมีอยูข่ ณะนั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ หารไม่ให้ความเห็นชอบการกูย้ มื เงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบตั ิ
ได้ให้แก่โรงเรี ยนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกูย้ มื เงินนั้นมิได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการ
ดาเนินกิจการโรงเรี ยน
(7) ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของโรงเรี ยน
(8) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(9) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนนักศึกษา
(10) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
(11) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรี ยน
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(12) ดาเนินการจัดสรรผลกาไรที่ได้จากการดาเนิ นกิจการของโรงเรี ยนในแต่ละปี เข้ากองทุนส่ งเสริ ม
โรงเรี ยนในระบบ กองทุนสารอง กองทุนอื่น และจัดสรรให้ผรู้ ับใบอนุญาต ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 45
(13) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรี ยน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของโรงเรี ยนภายในหกสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนกาหนด (มาตรา 47)
(14) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการดาเนินงานของโรงเรี ยนตามที่คณะ
กรรมการบริ หารมอบหมาย เช่น อนุกรรมการด้านวิชาการ อนุกรรมการด้านการเงิน อนุกรรมการสาหรับ
การบริ หารทัว่ ไปและการบริ หารงานบุคคล อนุกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านต่างๆ เช่น ด้านรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หรื อด้านส่ งเสริ มความสัมพันธ์ – ชุมชน
เป็ นต้น
ข้อ 21 มติคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตามข้อ 24 (7 ) (10) (11) (12) จะกระทา
ได้ก็แต่โดยการประชุมและมติพิเศษ
ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อเข้ามาร่ วมกันจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษาหรื อแผนยุทธศาสตร์ ร่ วมกับสถานศึกษา และนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ์ ภาพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. เพื่อให้การบริ หารงานของสถานศึกษาเป็ นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษาหรื อ
ยุทธ์ศาสตร์ โดยการมีส่วนร่ วมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 9 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการในรู ปของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
2. สถานศึกษาได้พฒั นาตามแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

84
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมาย
เหตุ

1.ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- จัดเตรี ยมเอกสาร
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์
- ดาเนินการตามแผนพัฒนา
3.ขั้นสรุ ปผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล

สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

100 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาหรื อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
การดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
2. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมใน
ในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ..........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
ร่ วมกับสถานศึกษา
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุ จิตรา ปู่ หลุน

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
ด้วยตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กาหนดว่าการบริ หารวิทยาลัยนั้น ต้องมีคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาดูแล กากับ ติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยให้ที่ภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม เช่น ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทน
ศิษย์เก่า ผูแ้ ทนชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นต่าง และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการร่ วมกับสถานศึกษานั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงได้ทาการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา เพื่อทราบเจตคติในการปฏิบตั ิของคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าวที่มีต่อ
สถานศึกษา และรับทราบข้อมูลและนาไปปรับปรุ งการดาเนินงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาได้ทราบเจตคติในการปฏิบตั ิของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้สถานศึกษาได้รับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา และนาไป
ปรับปรุ งการดาเนิ นงานต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 9 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. สถานศึกษาทราบความพึงพอใจของการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้พฒั นาการบริ หารจัดการสถานศึกษา
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมาย
เหตุ

1.ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- จัดเตรี ยมเอกสาร
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
- ดาเนินการเก็บข้อมูล
3.ขั้นสรุ ปผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล

สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

100 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. สถานศึกษานาข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุ งการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

การประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
( / ) ใหม่
( ) ต่อเนื่ อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุ จิตรา ปู่ หลุน

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผูจ้ ดั การ
ผู้อานวยการโครงการ
ผูอ้ านวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
ด้วยตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กาหนดว่าการบริ หารวิทยาลัยนั้น ต้องมีคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาดูแล กากับ ติดตาม และปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษา ในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษานั้น ให้เป็ นไปอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติตงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
ได้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงได้ทาการประเมินคุณภาพในการปฏิบตั ิของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับทราบข้อมูลผลการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ และนาไปปรับปรุ ง
พัฒนาคุณภาพในการปฏิบตั ิงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลคุณภาพการปฏิบตั ิของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบข้อมูลผลการประเมิน และนาไป
ปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องจานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาทราบข้อมูล ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีแนวให้คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมาย
เหตุ

1.ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- จัดเตรี ยมเอกสาร
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน
- ดาเนินการเก็บข้อมูล
3.ขั้นสรุ ปผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล

สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

100 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. สถานศึกษานาข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนาการการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ..........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.2
ชื่อโครงการ

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน

( / ) ต่ อเนื่อง

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยได้กาหนดให้หวั หน้าฝ่ าย หัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานต่าง ๆ
ประชุมปรึ กษาหารื อกัน เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยกาหนดให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนสิ้ นปี การศึกษาในเดือน เมษายน ของทุกปี หลังจากทางฝ่ าย
บริ หาร งานแผนและงบประมาณจะได้รวบรวบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ าย สาขาวิชา/สาขางาน และงาน
ต่าง ๆ จัดทาเป็ นแผนของฝ่ ายต่าง ๆ โดยจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษาของโรงเรี ยนต่อไป ดังนั้นก่อน
เริ่ มดาเนินงานบริ หารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในแต่ละปี วิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยบุคลากรทุก ๆ ของวิทยาลัยมีส่วนร่ วมใน การดาเนินงานนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิการประจาปี และเป็ นแม่บทในการดาเนินงานของฝ่ าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เพื่อให้การบริ หารงานของสถานศึกษาเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ดาเนินงานไป
อย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
คณะครู อาจารย์ของสถานศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี การศึกษา
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1.ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่งตั้งผูจ้ ดั การทาแผน
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการทาแผนปฏิบตั ิการฯ
- ดาเนินงานตามแผน
3.ขั้นสรุ ปผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล

สถานทีด่ าเนินงาน
งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
1,000 บาท
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาทุก ๆ คน มีส่วนร่ วมในในพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนที่กาหนดไว้

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

ม. 3 ต. 3.2
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามที่ทางวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยให้ครู และบุคลา
การทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องภายในและภายนอกร่ วมกันจัดทาแผนดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางการ
ดาเนินงานของฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาได้ปฏิบตั ิตามตามโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและการพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
ต่อไปอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. เพือ่ ให้มีการให้ขอ้ เสนอในการปฏิบตั ิงาน และนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู อาจารย์ของโรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง จานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีระบบการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
2. สถานศึกษามีการปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี อย่างต่อเนื่ อง
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1.ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล
2. ปรับปรุ ง
พัฒนาการ
ดาเนินงาน
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

บาท

2. มีการให้ขอ้ เสนอเพื่อนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ................... ......................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.2
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

จัดทารายงายผลตามแผนปฏิบัติการประจาปี
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามที่ทางวิทยาลัยได้มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อให้ครู และบุคลาการทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน
ได้ปฏิบตั ิงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ของฝ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางและ
ดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานาศึกษาในแต่ละปี การศึกษา และได้มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เมื่อสิ้ นปี การศึกษา ทางสถานศึกษาจัดให้มีการทารายงานผลตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อจะ
ได้รายงานให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อหน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป ในการนี้ได้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ของฝ่ ายต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค์ในการดาเนินงาน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ งการดานิ นงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. เพือ่ ทราบผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ของแต่ละฝ่ าย
2. เพื่อให้มีการให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู อาจารย์ของโรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง จานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. สถานศึกษามีการปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัด
ทารายงานผลแผนการ
ปฏิบตั ิการประจาปี

ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

บาท

2. มีการให้ขอ้ เสนอเพื่อนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

ม. 3 ต. 3.3
กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

หลักการและเหตุผล
ด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาน (พ.ศ. 2554 – 2558) ด้านอาชีวศึกษา กาหนดให้มีการ
กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจาต้องมีแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ าย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงได้มีกาหนดระเบียบวาระการประชุ มเพื่อพิจารณากาหนดอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจาภาคเรี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิจารณากาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. เพือ่ สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้อง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 9 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ของตนมีผา่ นการเห็นชอบแล้ว
2. สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ของตนใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณา
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณษาเห็นชอบอัต
ลักษณ์

ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

5,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีอตั ลักษณ์มีผา่ นการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว
2. สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ของตนใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ

ม. 3 ต. 3.3
พัฒนาสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

( / ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

( ) ต่ อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามสถานศึกษา ได้มีการพิจารณา กาหนดให้มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา คุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจาต้องมีแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ าย ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงได้มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานตาม
โครงการที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
2. เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาได้พฒ
ั นาตามอัตลักษณ์ที่ไว้พิจารณาแล้ว
2. สถานศึกษาไดพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา

ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

10,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิง่ ๆ ขึ้น

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ

ม. 3 ต. 3.3
การประเมินผลการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์

ลักษณะโครงการ

( / ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

( ) ต่ อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามสถานศึกษา ได้มีการพิจารณา กาหนดให้มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา คุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจาต้องมีแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ าย ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม และได้มีการดาเนินงานตามโครงการหรื อกิจกรรมที่กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลผลการดาเนินการตามแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวทาง
วิทยาลัยจึงได้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เพื่อทราบผลการดาเนินงาน ปั ญหาอุปสรรค์ และนาไปปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารจัดการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ ของโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้อง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุ บงแก้ไขการบริ หารจัดการด้านอัตลักษณ์
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีขอ้ มูลผลการดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
2. สถานศึกษาได้ทราบปั ญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ ในการดาเนินงาน เพื่อแก้ไขต่อไป
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานประเมินผล
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดทา
แบบสอบถาม
2. ดาเนิ นการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล

ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

200

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีผลการประเมิน ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
2. สถานศึกษานาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.4
ชื่อโครงการ

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่ วยงานต้ นสั งกัด

ลักษณะโครงการ

( / ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

( ) ต่ อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง เป็ นวิทยาลัยที่อยูใ่ นสังกัดภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยนโยบายหลักในการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในด้านงบประมาณการเงิน เช่น ด้าน
เงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายรายบุคคล เงินอุดหนุนตามนโยบายเรี ยนฟรี เรี ยนดี 15 ปี เงินเพิ่มค่าครองชีพครู ชวั่ คราว และ
เงินเพิ่มเงินเดือนครู และหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้านเงินอุดหนุน เงินเพิ่มค่าครองชีพครู และเงิน
เพิ่มเงินเดือนครู
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการตามนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด ทางวิทยาลัยจึงได้
จัดทา โครงการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในเรื่ องดังกล่าว โดยมอบหมายให้ฝ่าย
บริ หาร ฝ่ ายฆธุรการ/การเงินการบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการดาเนินงาน ภายใต้การกากับดูแลของผูอ้ านวยการ
สถานสึ กษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานของสถานศึกษาไปตามนโยบายของต้นสังกัด
2. เพือ่ ให้การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ภาวะผูน้ าและการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการบริ หารตามนโยบายของต้นสังกัดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตามนโยบายของต้นสังกัด
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินงานตาม
นโยบายของต้นสังกัด
2.
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการเนินงาน
2.ประเมินผลรายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

2,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีผลการประเมิน ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
2. สถานศึกษานาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ

ม. 3 ต. 3.4
ประชุ มผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและผู้มีส่วนเกีย่ วข้ องประจาภาคเรียน

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

( / ) ต่ อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานศึกษามีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอบให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานอาชี พของแต่ละหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และยังคอยควบคุมดูและความ
ประพฤติดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดของหลักสู ตร มีความรู ้ความสามารถและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการน้าจาเป็ นต้องอาศัยการ
ประสานงานและความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับผูป้ กครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลผลการดาเนินการตามแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวทาง
วิทยาลัยจึงได้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เพื่อทราบผลการดาเนินงาน ปั ญหาอุปสรรค์ และนาไปปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารจัดการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผูป้ กครอง หน่วยของที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ การประสานความร่ วมมือระหว่างผูป้ กครอง หน่วยของที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
3. เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รี ยนระหว่างผูป้ กครอง หน่วยของที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาและผูป้ กครอง หน่วยของที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีความเข้าใจและประสานความ
ร่ วมมือยิง่ ขึ้น
2. สถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดทา
ประชุมผูป้ กครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ดาเนินการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,500

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีการประสานงานความร่ วมกันอย่างใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
2. สถานศึกษาสามารถแก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ

ม. 3 ต. 3.4
พัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

( / ) ต่ อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานศึกษาได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดอาชี วศึกษาเป็ นประจาทุกภาคเรี ยน และจัดการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นประจา
ทุก ๆ เดือน เพื่อการบริ หารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ ในการนี้ ได้มีขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ จากการประชุมดังกล่าว ซึ่งข้อเสนอและข้อคิดเห็นเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการบริ หารจัดการ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้ น
ดังนั้น เพื่อให้ขอ้ มูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกิดผลในการปฏิบตั ิ ทาง
สถานศึกษาได้ทามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา จึงได้จดั ทาโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง เพื่อการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเอาข้อเสนอแนะความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครองไปปฏิบตั ิให้เกิด
การพัฒนาสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นโดยผูเ้ กี่ยวข้องภายในและภายนอกมีส่วนร่ วม
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูป้ กครองมีการและเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
มากขึ้น
2. สถานศึกษามีการพัฒนาความข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ สามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนและ
สถานศึกษาได้ดีข้ ึนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการทาการ
วิเคราะห์ขอ้ คิดเห็น
2.ดาเนินการตามข้อคิดเห็น
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,500

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. สถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นผูเ้ กี่ยวข้องภายในและภายนอก
2. สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องภายในและ
ภายนอก

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.4
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นาสาวสุ จิตรา ปู่ หลุน
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

หลักการและเหตุผล
ด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายของต้นสังกัด ให้สถานศึกษามีมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเป็ นที่ไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธา ของผูป้ กครอง ทางด้านวิชาการ อีกทั้งต้องมี
คุณสมบัติของภาวะผูน้ าและศักยภาพในการนาผาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ร่วมกันปฏิบตั ิหน้าที่การต่าง ๆ ให้บรรลุภาระกิจ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ดังนั้น เพื่อเป็ นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป ทางสถานศึกษาจึงได้จดั ทาโครงการ
ประเมินผลการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงศักยภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษานาผลการประเมินไปปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานและภาวะผูน้ า
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 9 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบข้อมูลในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของตนเอง
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการพัฒนาการบริ หารงานและภาวะผูน้ า
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดทา
แบบสอบถาม
2.ดาเนิ นการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

100

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข
2. การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น

บาท

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุจิตรา ปู่ หลุน)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษางาน
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

ม. 3 ต. 3.5
จัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศและระบบสารองเพือ่ ป้องกันการสู ญหาย
( ) ใหม่ ( √ ) ต่ อเนื่อง
นายภัทรธีระ ประทุมเม
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หลักการและเหตุผล
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร ทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
สาคัญยิง่ ต่อชีวิตประจาวันและสังคม มีผลต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในด้านการพัฒนาครู พัฒนาผูเ้ รี ยน
และเพิม่ ความเข้มแข็งและประสิ ทธิ ภาพ ในการบริ หารจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยอยูเ่ สมอ และสามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการบริ หารจัดการศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และมีประสิ ทธิ ภาพและมีระบบสารองข้อมูลเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้วทิ ยาลัยมีฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประเภท (ข้อมูลทัว่ ไป, ข้อมูลนักศึกษา,
ข้อมูลตลาดแรงงาน, ข้อมูลบุคลากร,ข้อมูลงบประมาณและการเงิน,ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน,
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์, ข้อมูลอาคารสถานที่, ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอุดรธานี )
2. เพื่อให้วทิ ยาลัยมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
3. เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัย ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และนักศึกษาได้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตในการปฏิบตั ิงาน
4. เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย มีระบบสารองข้อมูล
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน
2. นักศึกษา จานวน 1,100 คน
เชิ งคุณภาพ
วิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและมีขอ้ มูลพื้นฐานทุกประเภท
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ขั้นตอนดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ประชุมชี้แจงจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2.
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. กาหนดกิจกรรมดาเนินการ
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
5. สรุ ปประเมินผล
6. ประเมินผล
สถานทีด่ าเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
งบประมาณ

จานวน 5,000 บาท

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประเภทที่ถูกต้อง
2. วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
3. วิทยาลัยมีการติดตามงานที่เป็ นระบบและต่อเนื่ อง
4. วิทยาลัยมีระบบความปลอดภัยและสารองข้อมูล

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายภัทรธีระ ประทุมเม)

ลงชื่อ...............................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ............................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.5
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษางาน
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

พัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศอย่ างต่ อเนื่องและเป็ นปัจจุบัน
( ) ใหม่ ( √ ) ต่ อเนื่อง
นายภัทรธีระ ประทุมเม
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หลักการและเหตุผล
การบริ หารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผูบ้ ริ หารองค์กรจาเป็ นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็ นปั จจุบนั เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งปั จจุบนั เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างกว้างขวางและเป็ นจานวนมาก และระบบการทางานส่ วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้เจริ ญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
สานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ ว ระบบสานักงานในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงานมาใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทางานด้านการประมวลผลข้อมูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จึงได้จดั ทาระบบสารสนเทศและเครื อข่าย เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการบริ หารวิทยาลัยอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งเป็ นเครื่ องมือในการเพิม่ พูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถตอบสนอง เป้ าหมาย
และนโยบายการปฏิบตั ิขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะ
ทาให้การตรวจสอบข้อมูล การเรี ยกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยข้อมูลที่
จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้องและเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัย ต้องให้ความร่ วมมือในการ
ให้ขอ้ มูล เพื่อความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย
2. เพื่อให้วทิ ยาลัยมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน
2. นักศึกษา จานวน 1,100 คน
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เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทนั สมัย ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
ขั้นตอนดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ประชุมชี้แจงจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. กาหนดกิจกรรมดาเนินการ
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
5. สรุ ปประเมินผล
6. ประเมินผล
สถานทีด่ าเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
งบประมาณ

จานวน 3,000 บาท

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
2. วิทยาลัยมีการติดตามงานที่เป็ นระบบอย่างต่อเนื่ อง และเชื่อถือได้
ลงชื่อ ............... .......................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.5
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษางาน
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศวิทยาลัย
( ) ใหม่ ( √ ) ต่ อเนื่อง
นายภัทรธีระ ประทุมเม
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หลักการและเหตุผล
ข้อมูลสารสนเทศ นับเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ ในการบริ หารจัดการศึกษา ใช้ตดั สิ นใจในวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน และใช้ทรัพยากรจัดการศึกษาอย่างคุม้ ค่า และการจัดการองค์
ความรู ้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการบริ หารจัดการศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อเพิม่ ความเข้มแข็งและประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
มีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ โดยผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
เป็ นผูป้ ระเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัย ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และนักศึกษาได้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตในการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อให้วทิ ยาลัยมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
3. เพื่อเป็ นการประเมินระบบสารสนเทศจากผูเ้ ข้าใช้บริ การและนามาปรับปรุ งแก้ไขระบบต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน
2. นักศึกษา จานวน 1,100 คน
เชิ งคุณภาพ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยมีการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ องและถูกต้องที่สุด
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ประชุมชี้แจงจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. กาหนดกิจกรรมดาเนินการ
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
. สรุ ปประเมินผล
6. ประเมินผล
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

จานวน 500 บาท

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ถูกต้องตามความต้องการของผูใ้ ช้
2. วิทยาลัยมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
3. วิทยาลัยมีการติดตามงานที่เป็ นระบบและต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั

ลงชื่อ ............... .......................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ม.3 ต. 3.6
วิเคราะห์ และจัดทาการแผนงานบริการความเสี ยงด้ านความปลอดภัย
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
นายโยทิน จันทะไหม
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั ปั ญหาอันตรายที่เกิดจากสิ่ งต่างๆที่ไม่คาดคิดมีมากแม้อยูอ่ ยูใ่ นที่ต่างก็ตามไม่วา่ จะเป็ นอันตรายที่
ไม่ได้คาดคิดและอันตรายที่เกิดจากความประมาทก็ตามสิ่ งที่ควรตระหนักถึงที่ช่วยลดอันตรายเหล่านี้คือความ
ปลอดภัยที่จะช่วยปกกันได้และทางวิทยาลัยได้เห็นความสาคัญเพื่อจะป้ องกันไม่ให้บุคลากรและนักศึกษาภายใน
วิทยาลัยเกิดอันตรายขึ้น
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึงจัดตั้งโครงการ วิเคราะห์และจัดทาการแผนงานบริ การความเสี ยงด้านความปลอดภัย
ขึ้นขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษาได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทในช่วงการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัย
2. เพื่อลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
4. เพื่อลดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
1. นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน บุคลากร 45 คน
1 ครั้ง ต่อปี การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัย
2. ลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย
3. ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
4. ลดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีการประเมินผล

แบบสอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัย
2. ลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย
3. ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
4. ลดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายโยทิน จันทะไหม)

ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ม. 3 ช. 3.6
วิเคราะห์ และจัดทาการแผนงานบริการความเสี ยงด้ านทะเลาะวิวาท
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ ว
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
การจัดให้นกั ศึกษาของวิทยาลัยเกิดความสามัคคีภายในวิทยาลัยสิ่ งที่ควรตระหนักคือการที่รณรงค์ให้
นักศึกษามีความรักใคร่ สามัคคีกนั และไม่มีการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันภายในวิทยาลัยและยังจะช่วยให้ผปู ้ กครองมี
ความเชื่อมัน่ ในการรักษาและป้ องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาที่มาจากต่างสถานที่และต่างหมู่บา้ นอีกด้วย
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึงจัดตั้งโครงการ วิเคราะห์และจัดทาการแผนงานบริ การความเสี ยงด้านทะเลาะวิวาท
ขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษาได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทในช่วงการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรักใคร่ สามัคคีกนั
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
4. เพื่อให้นกั ศึกษามีความปลอดภัยเมื่ออยูภ่ ายในวิทยาลัย
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
1. นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน 1 ครั้ง ต่อปี การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรักใคร่ สามัคคีกนั
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
3. ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
4. นักศึกษามีความปลอดภัยเมื่ออยูภ่ ายในวิทยาลัย
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีการประเมินผล

แบบสอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษามีความรักใคร่ สามัคคีกนั
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
3. ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
4. นักศึกษามีความปลอดภัยเมื่ออยูภ่ ายในวิทยาลัย
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว)

ลงชื่อ.......... ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.6
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานบริการความเสี่ ยงด้ านสิ่ งเสพติด
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
นายปรินทพล กองศรีนนท์
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
การจัดให้นกั ศึกษาของวิทยาลัยปลอดสิ่ งเสพติดนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ครู ที่ปรึ กษาและอาจารย์ฝ่ายปกครองทุกคน
ได้ดูแลติดตาม ให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับโทษของสิ่ งเสพติดและมีการตรวจสิ่ งเสพติด โดยการสังเกตความ
ประพฤติ อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม เพิ่มกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา นักศึกษาจะประสบความสาเร็ จ
ในชีวติ นั้น ต้องปฏิบตั ิตาม คาแนะนาสั่งสอน และกฎของวิทยาลัยที่ต้ งั ไว้ การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อน
ร่ วมงานและการดารงชีวิตอยูก่ บั ผูอ้ ื่นอีกด้วย
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึงจัดตั้งโครงการ วิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยงด้านสิ่ งเสพติดให้กบั
นักศึกษา เพื่อให้คาแนะนากับ นักศึกษา ร่ วมกับอาเภอบ้านดุง(ฝ่ ายปกครอง) เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อปฏิบตั ิในวิทยาลัย
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้นกั ศึกษาห่างไกลยาเสพติด
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาช่วยดูแลเกี่ยวกับสารเสพติด ให้คาแนะนากับนักศึกษา
4. เพื่อให้นกั ศึกษาห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและสามารถเลิกได้
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน 1 ครั้งต่อภาคเรี ยน เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อจัดให้นกั ศึกษาห่างไกลยาเสพติด
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาช่วยดูแลเกี่ยวกับสารเสพติด ให้คาแนะนากับนักศึกษา
4. เพื่อให้นกั ศึกษาห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและสามารถเลิกได้
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม
1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีการประเมินผล

แบบสอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ตรวจค้นหน้าประตูตอนเช้า/ลงบันทึก

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษาห่างไกลสารเสพติด พบอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้รับคาแนะนาในปั ญหาต่างๆ
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบหน้าที่ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. นักศึกษาเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิยมตามประเพณี และวัฒนธรรมอันงาม
4. นักศึกษา ห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและสามารถเลิกได้
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายปริ นทพล กองศรี นนท์)

ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

121
ม. 3 ต. 3.6
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานบริการความเสี่ ยงด้ านสั งคม
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
นายวชิระ ธรรมามนต์
นายกัมปนาท จันทา
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
การจัดทาโครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยงด้านสังคมในสถานศึกษานี้เพื่อให้ผปู ้ กครอง
ได้สร้างความมัน่ ใจว่าบุตรหลานของตนได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนี้จะได้รับความไว้วางใจว่าจะไม่มีการท้องก่อนวัย
อันควรเรื่ องชูส้ าวของนักศึกษาชายและหญิงพร้อมช่วยดูแลป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาออกนอกลู่นอกทางและยังให้
ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึงจัดตั้งโครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยงด้านสังคมใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนจบและไม่ทอ้ งก่อนแต่ง
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
3. ป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
4. เพื่อป้ องกันนักศึกษาขาด หาย
5. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อจัดให้มีการป้ องกันการตั้งครรภ์ในวิทยาลัยได้
3. ป้ องกันการทากระผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
4. เพื่อป้ องกันนักศึกษามีเรื่ องชูส้ าวในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
5. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เพื่อจัดให้มีการป้ องกันการตั้งครรภ์ในวิทยาลัยได้
ป้ องกันการทากระผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
เพื่อป้ องกันนักศึกษามีเรื่ องชูส้ าวในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว

ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายกัมปนาท จันทา )

ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.6
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานบริการความเสี่ ยงด้ านการพนันและ
การมั่วสุ ม
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
นางสาวมยุรี ราชโคตร
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
การจัดทาโครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยงด้านการพนันและการมัว่ สุ มนี้เพื่อให้
ผูป้ กครองได้สร้างความมัน่ ใจว่าบุตรหลานของตนได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนี้จะได้รับความไว้วางใจที่จะไม่มีการมัว่
สุ มในเรื่ องต่างๆของนักศึกษาพร้อมยังช่วยดูแลป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาออกนอกลู่นอกทางและยังให้ผปู ้ กครองมีความ
มัน่ ใจในสถานศึกษา
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึงจัดตั้งโครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยงด้านการพนันและการ
มัว่ สุ มให้กบั ผูป้ กครอง เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามีระเบียบและมีการป้ องกันการเล่นการพนันเกิดขึ้นในวิทยาลัยได้
2. ป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
3. เพื่อป้ องกันนักศึกษาขาด หาย
4. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
2. นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อจัดให้มีการป้ องกันการเล่นการพนันเกิดขึ้นในวิทยาลัยได้
2. ป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
3. เพื่อป้ องกันนักศึกษามัว่ สุ มในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อจัดให้มีการป้ องกันการเล่นการพนันเกิดขึ้นในวิทยาลัยได้
2. ป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
3. เพื่อป้ องกันนักศึกษามัว่ สุ มในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวมยุรี ราชโคตร )

ลงชื่อ........................................ .ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.7
ชื่อโครงการ

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ด้วยในแต่ละปี การศึกษาใหม่ ทางวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่ท้ งั ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มา
จากโรงเรี ยนต่าง ๆ ทั้งในอาเภอบ้านดุง และอาเภอใกล้เคียง ซึ่ งนักเรี ยนนักศึกษาใหม่เหล่านี้ ต่าง ก็ยงั ไม่ทราบในเรื่ อง
หลักสู ตรการศึกษาที่ตนเลื อกทาการศึกษาต่อ การปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรี ยน และ
เรื่ อง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ของตนในระหว่างศึกษาที่โรงเรี ยน
ดังนั้น ทางฝ่ ายกิ จการนักศึ กษาร่ วมกับฝ่ ายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจึงได้ประชุ มวางแผนงานและจัดทา
โครงการปฐมนิ เทศนัก ศึ ก ษาใหม่ข้ ึ น เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ตนในระหว่า งที่ ศึก ษาอยู่ที่วิทยาลัยแห่ ง นี้
จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทราบรายละเอียดของประเภทวิชาที่ตนเลือกศึกษา
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบและใช้สิทธิประโยชน์ของตนอันพึงมี
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
นักศึกษาใหม่ท้ งั หมดจานวน 450 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความรู ้ความเข้าในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่ตนเรี ยน
2. นักศึกษาใหม่ทุกคนประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของวิทยาลัยได้ถูกต้อง
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2556
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

2. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา/อนุมตั ิ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินงาน
- จัดการปฐมนิเทศ
นักเรี ยน
นักศึกษา
3. ขั้นสรุ ปผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผลการดาเนินงาน
- รายงานปรับปรุ งแก้ไข

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

จานวน 2,100 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสรุ ปการศึกษาเล่าเรี ยนของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสรุ ปรายงานความประพฤติของนักศึกษา

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรี ยนมีผลการเรี ยน ดี
2. นักศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามระเบียบข้องบังคับของวิทยาลัย
3. นักศึกษาได้ใช้สิทธิ และประโยชน์ของตนได้อย่างถูกต้อง

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิ จารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

เม.ย
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ม. 3 ต. 3.7
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาพบอาจารย์ ทปี่ รึกษา
( ) ใหม่
() ต่ อเนื่อง
นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ ว
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
การจัดให้ผูเ้ รี ย นพบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษานั้น ทั้ง นี้ เพื่ อให้ค รู ที่ ป รึ ก ษาได้ดูแลติ ดตาม ให้ค าปรึ ก ษาแนะนา
เกี่ ยวกับการเรี ยนและความประพฤติ อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม อย่างต่อเนื่ องตลอดปี การศึกษา นักศึกษาจะประสบ
ความสาเร็ จในชี วิตนั้น ต้องปฏิ บตั ิตาม คาแนะนา สั่งสอน และกฎของวิทยาลัยที่ต้ งั ไว้ การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ ที่ดีกบั
เพื่อนร่ วมงานและการดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอีกด้วย
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึ ง จัดตั้ง โครงการ นัก ศึ กษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้กบั นักศึ กษาทุ ก วัน เพื่อให้
คาแนะนากับนักศึกษาเพื่อนาไปใช้เป็ นข้อปฏิบตั ิในวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้นกั ศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาได้ให้คาแนะนากับนักศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน 172 ครั้งต่อปี การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. จัดให้นกั ศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. อาจารย์ที่ปรึ กษาได้ให้คาแนะนากับนักศึกษา

128
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินกา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

100 บาท

วิธีการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินพฤติกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้รับคาแนะนาในปั ญหาต่างๆ
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. นักศึกษาเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิยมตามประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
4. นักศึกษาได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของวิทยาลัย

ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว)

ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุ มตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.7
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การจัดตั้งระบบเครือข่ ายผู้ปกครอง
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ ว
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายปกครอง

หลักการและเหตุผล
การจัดทาโครงการจัดตั้งระบบเครื อข่ายผูป้ กครองนี้เพื่อให้ทางวิทยาลัยและผูป้ กครองได้ใกล้ชิดและสามารถ
ติดต่อสื่ อสารในเรื่ องต่างๆของนักศึกษาพร้อมยังช่วยดูแลป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาออกนอกลู่นอกทางและยังให้
ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในสถานศึกษา
ดังนั้นทางฝ่ ายปกครองจึงจัดตั้งโครงการจัดตั้งระบบเครื อข่ายผูป้ กครองให้กบั ผูป้ กครอง เพื่อให้ได้ติดต่อกับ
วิทยาลัยโดยตรง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีการติดต่อกับผูป้ กครองได้โดยตรง
2. ป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
3. เพื่อป้ องกันนักศึกษาขาด หาย
4. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
1. นักศึกษาในโรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน 1 ครั้ง ต่อปี การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อจัดให้มีการติดต่อกับผูป้ กครองได้
2. ป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
3. เพื่อป้ องกันนักศึกษาขาด หาย
4. เพื่อให้ออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปผล
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

500 บาท

วิธีการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถติดต่อกับผูป้ กครองได้โดยตรง
2. สามารถป้ องกันการทาผิดของนักศึกษาเมื่ออยูน่ อกวิทยาลัย
3. ลดการการขาดและหายของนักศึกษา
4. สานมารถออกติดตามนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว)

ลงชื่อ........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.7
ชื่ อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
ฝ่ ายงานที่รับผิดชอบ

โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ ทุนการศึกษาแก่ ผ้ เู รียน
( / ) ใหม่ ( ) ต่ อเนื่อง
นางสาวศมนพรรณ แสนสุ ข
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษา

หลักการและเหตุผล
การมอบทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ต้ งั ใจเรี ยนดีเอาใจใส่
ต่อการเรี ยนมาเรี ยนสม่าเสมอ ไม่ขาดเรี ยน ไม่หนี เรี ยน ไม่มาสายมีความประพฤติเรี ยบร้อยเป็ นตัวอย่าง
ที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน มีจิตอาสาช่วยเหลือวิทยาลัยบางโอกาส วิทยาลัยจึงสมควรอย่างยิง่ ที่จะ
จัดหาทุนการศึกษามอบให้เป็ นกาลังใจ และอีกประการหนึ่งเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาจะได้
ปฏิบตั ิตาม การจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ควรจัดให้มีข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบ
2. เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้นมีกาลังใจศึกษาเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จ
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ต้ งั ใจเรี ยน ประพฤติปฏิบตั ิไปในทางที่ดี
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนมีความประพฤติเรี ยบร้อยดีต้ งั ใจมาเรี ยนสม่าเสมอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
- ดาเนินการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นกั ศึกษา
3. สรุ ปประเมินผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

40,000 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษามีเงินใช้ แก้ปัญหาในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการมาเรี ยน
2. นักศึกษามีกาลังใจที่จะมาเรี ยนอย่างสม่าเสมอไม่ขาดเรี ยน ไม่มาสาย ไม่หนี เรี ยน
ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวศมนพรรณ แสนสุ ข )

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิ จารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.7

134
ม. 3 ต. 3.8
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาดูแลห้ องปฏิบัตกิ าร
( ) ใหม่ ( / ) ต่ อเนื่อง
นายวัชรา
สี นา
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นาสทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายอาคารสถานทีแ่ ละบริการ

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามมาตราที่ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้วา่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภานในเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ
ดังนั้นทางฝ่ ายอาคารสถานที่และบริ การจึงเล็งเห็นความสาคัญในการใช้อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการบ้านดุง เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา ซ่อมแซม ห้องปฏิบตั ิการ ในส่ วนที่ชารุ ด เสี ยหายและบริ เวณรอบอาคารที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จึงได้จดั ทาโครงการ การพัฒนาดูแลห้องปฏิบตั ิการ ขึ้นมาเพื่อพัฒนา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบตั ิการ
2. เพื่อดูแลห้องปฏิบตั ิการ
3. เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการ

เป้าหมาย
เชิงปริ มาน
ครู อาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. พัฒนาห้องปฏิบตั ิการ
2. ดูแลห้องปฏิบตั ิการ
3. ซ่อมแซมห้องปฏิบตั ิการ
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนิ นงาน
1. ประชุมครู อาจารย์
ฝ่ ายอาคารสถานที่ร
2. ดาเนินการจัดตาม
โครงการ
3. ติดตามประเมินผล
ขั้นสรุ ปผล
1. สรุ ปผลน
2. รายงานผลการ
ดาเนินงาน
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง

งบประมาณ

10,000 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้หอ้ งเรี ยน
ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นายวัชรา สี นา )

ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

136
ม. 3 ต. 3.8
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาดูแลการใช้ อาคารสถานทีห่ ้ องเรียน
( ) ใหม่ ( / ) ต่ อเนื่อง
นายจร
เชื่อมแก้ว
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายอาคารสถานทีแ่ ละบริการ

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามมาตราที่ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้วา่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภานในเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ
ดังนั้นทางฝ่ ายอาคารสถานที่และบริ การจึงเล็งเห็นความสาคัญในการใช้อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการบ้านดุง เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา ซ่อมแซม ห้องเรี ยน ในส่ วนที่ชารุ ด เสี ยหายและบริ เวณรอบอาคารที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จึงได้จดั ทาโครงการ การพัฒนาดูแลห้องเรี ยน ขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอาคารเรี ยน
2. เพื่อดูแลอาคารเรี ยน
3. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรี ยน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาน
ครู อาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 45 คน
เชิ งคุณภาพ
1. พัฒนาอาคารเรี ยน
2. ดูแลอาคารเรี ยน
3. ซ่อมแซมอาคารเรี ยน
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนิ นงาน
1. ประชุมครู อาจารย์
ฝ่ ายอาคารสถานที่
และบริ การ
2. ดาเนินการจัดตาม
โครงการ
3. ติดตามประเมินผล
ขั้นสรุ ปผล
๑ สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
๒ รายงานผลการ
ดาเนินงาน
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง

งบประมาณ

70,000 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. นักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้หอ้ งเรี ยน

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายจร เชื่อมแก้ว )
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)
ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุ มตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.8
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การประเมินความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมภูมิทศั น์ ของห้ องปฏิบัติการฯ
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นายสิ ทธิพร โคตรปัจจิม
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายอาคารสถานทีแ่ ละบริการ

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามมาตราที่ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้วา่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภานในเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ
ดังนั้นทางฝ่ ายอาคารสถานที่และบริ การจึงเล็งเห็นความสาคัญในการใช้อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการบ้านดุง เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา ซ่อมแซม ห้องปฏิบตั ิการ ในส่ วนที่ชารุ ด เสี ยหายและบริ เวณรอบอาคารที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จึงได้จดั ทาโครงการ การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ของห้องปฏิบตั ิการ ขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาให้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสารวจความพึงพอใจการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
2. เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
เป้าหมาย
เชิงปริมาน
ครู อาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 15 คน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
การบ้านดุง จานวน 100 คน
เชิ งคุณภาพ
1. พัฒนาอาคารเรี ยน
2. เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2.พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนิ นงาน
1.ประชุมครู อาจารย์
ฝ่ ายอาคารสถานที่และ
บริ การ
2.ดาเนินการจัดทา
โครงการ
3.ติดตามประเมินผล
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงานผลการ
ดาเนินงาน
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง

งบประมาณ

100 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ และสภาพแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายธวัชชัย เพียแพง )

ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.8
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การประเมินความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมภูมิทศั น์ ของศูนย์ วทิ ยบริการ
( ) ใหม่ ( / ) ต่ อเนื่อง
นายสิ ทธิพร โคตรปัจจิม
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายอาคารสถานทีแ่ ละบริการ

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามมาตราที่ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้วา่ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภานในเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ
ดังนั้นทางฝ่ ายอาคารสถานที่และบริ การจึงเล็งเห็นความสาคัญในการใช้อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการบ้านดุง เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา ซ่อมแซม ศูนย์วทิ ยบริ การ ในส่ วนที่ชารุ ด เสี ยหายและบริ เวณรอบอาคารที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จึงได้จดั ทาโครงการ การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ของศูนย์วทิ ยบริ การ ขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาให้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความพึงพอใจการใช้ศูนย์วทิ ยบริ การ
2. เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
เป้าหมาย
เชิงปริ มาน
ครู อาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 15 คน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
การบ้านดุง จานวน 100 คน
เชิ งคุณภาพ
1. พัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การ
2. เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1.เสนอโครงการ
2.พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนิ นงาน
1.ประชุมครู อาจารย์
ฝ่ ายอาคารสถานที่และ
บริ การ
2.ดาเนินการจัดทา
โครงการ
3.ติดตามประเมินผล
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงานผลการ
ดาเนินงาน
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง

งบประมาณ

100 บาท

นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ศูนย์วทิ ยบริ การและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
.
ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ ทธิพร โคตรปัจจิม )
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ..............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.9
ชื่อโครงการ

การจัดหาการใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่ ( √ ) ต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรธีระ ประทุมเม
ทีป่ รึกษางาน
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
ผู้อานวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ปี 2555 – 2559 ที่ส่งเสริ มให้มีการ
เรี ยนการสอนวิชาชีพในวิทยาลัยฯ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีพ้นื ฐานทางทักษะวิชาชีพในทุกด้านและในสาขางานต่างๆ ซึ่ ง
การเรี ยนการสอนวิชาชีพนั้นจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึ กของนักศึกษาวิทยาลัยฯ
ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 11 สาขางาน ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องจัดซื้ อเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ดงั กล่าวให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับแผนการเรี ยนการสอนในลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีวสั ดุฝึกงาน และมีเครื่ องมือใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาสาขางานต่างๆ ได้มีโอกาสใช้เครื่ องมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อให้นกั ศึกษานาวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้ น 11 สาขางาน
เชิ งคุณภาพ
นักศึกษาแต่ละสาขางานมีวสั ดุฝึกงาน และมีเครื่ องมือใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
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ขั้นตอนดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม
1. ประชุมคณะครู ในสาขางาน
เพื่อสารวจรายการเครื่ องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ในแต่ละสาขาที่
จาเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนการ
สอน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. เสนอโครงการกับทางวิทยาลัย
ฯ เรี ยนเพื่ออนุมตั ิ
4. ดาเนินการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
5. สรุ ปประเมินผล
6. ประเมินผล
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

จานวน 1,200,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ
2. ติดตามผลการใช้อุปกรณ์และคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อจะใช้เป็ นข้อมูลในการจัดซื้ อ
ครั้งต่อไป

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษามีวสั ดุฝึกงาน และมีเครื่ องมือใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
2. สาขางานต่างๆ มีอุปกรณ์ วัสดุ เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิ จารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.9
ชื่อโครงการ

ประเมินความพึงพอใจต่ อการจัดหาการใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
ลักษณะโครงการ
( √ ) ใหม่ ( ) ต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรธีระ ประทุมเม
ทีป่ รึกษางาน
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
ผู้อานวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ปี 2555 – 2559 ที่ส่งเสริ มให้มีการเรี ยน
การสอนวิชาชีพในวิทยาลัยฯ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีพ้นื ฐานทางทักษะวิชาชีพในทุกด้านและในสาขางานต่างๆ ซึ่ งการ
เรี ยนการสอนวิชาชีพนั้นจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึ กของนักศึกษาวิทยาลัยฯ
ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 11 สาขางาน
ดังนั้น จึงได้จดั ทาโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และคอมพิวเตอร์
ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชาที่ใช้ฝึกปฏิบตั ิในแต่ละสาขางาน จากครู อาจารย์และ ผูเ้ รี ยนและแต่ละสาขาวิชา ได้ทาการประเมิน
ความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ และเครื่ องมือต่าง ๆ และนาข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุ งในการบริ หารจัดการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีวสั ดุฝึกงาน และมีเครื่ องมือใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาสาขางานต่างๆ ได้มีโอกาสใช้เครื่ องมืออย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อเป็ นการประเมินการจัดหาการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และคอมพิวเตอร์ นามาปรับปรุ ง
ในการบริ หารจัดการต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
1. ครู อาจารย์ จานวน 15 คน
2. นักศึกษา จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
สาขางานมีเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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ขั้นตอนดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ประชุมชี้แจงจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. กาหนดกิจกรรมดาเนินการ
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
5. สรุ ปประเมินผล
6. ประเมินผล
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

จานวน 100 บาท

วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชาสาขางานต่างๆ ได้มีโอกาสใช้เครื่ องมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สาขางานมีเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.10
ชื่อโครงการ
ฝึ กอบรมด้ านวิชาการ/วิชาชี พและจรรยาบรรณวิชาชี พแก่ ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษานั้น ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ต่อการเรี ยนการสอนดังนั้นทาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง จึงส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้าร่ วมอบรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา โดยให้โอกาสบุคลากรในหมวดและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มีการเข้าร่ วมอบรมทุกคน เพื่อเป็ นการเพิ่มเติม
ความรู ้ ทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
2. เพื่อให้บุคลากรมีประสิ ทธิภาพในการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง จานวน 45

คน

เชิงคุณภาพ
บุคลากรของวิทยาลัยได้พฒั นาตนเองตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย และมาตรฐานวิชาชีพครู
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย.
.
.
.

พ.ศ. 2556
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1.ขั้นเตรี ยมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
-จัดเตรี ยมเอกสาร
-จัดเตรี ยมสถานที่
2.ขั้นดาเนิ นการ
-อบรม สัมมนา
3.ขั้นสรุ ปผล
-ประเมินผล
-สรุ ปผล
-รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยการสังเกตและการมีส่วนร่ วม
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและมีประสิ ทธิภาพ ในการสอน

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจ ารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

เม.ย.
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ชื่อโครงการ
ประเภท

ม. 3 ต. 3.10
มอบทุนการศึกษา ทุนวิจัย/งานสร้ างสรรค์ แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
( ) โครงการใหม่ () โครงการต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล
หลักการ และเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษานั้น ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการเรี ยนการสอน ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการบ้านดุ ง จึ งส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้าร่ วมอบรมทางวิชาที่ เกี่ ยวสถานศึกษาประเภทอาชี วศึกษา โดยให้โอกาส
บุคลากรในหมวดต่างๆ ได้มีการเข้าร่ วมอบรมทุกคน เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมความรู ้ ทักษะต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
2. เพื่อให้บุคลากรมีประสิ ทธิ์ ในการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
บุคลากรครู อาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ์ ในการสอน สามารถถ่ายทอดความรู ้ต่าง ๆ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ได้ดี และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

149
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา ๒๕๕๕
กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2.พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้งคณะรรมการ
ขั้นดาเนิ นงาน
-มอบทุนการศึกษา/
ทุนวิจยั
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงาน
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วิธีการประเมินผล

สรุ ปผลการมอบทุนการศึกษา/ทุนวิจยั ของบุคลากร จะรายงานผล เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการมีประสิ ทธิภาพในการสอนและปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ชื่อโครงการ
ประเภท

ม. 3 ต. 3.10
แลกเปลีย่ นครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาหรือหน่ วยงานอืน่
( ) โครงการใหม่ () โครงการต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล
หลักการ และเหตุผล
การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษานั้น ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการเรี ยนการสอน ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการบ้านดุ ง จึ งส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ ยนบุคลากรระหว่างสถานศึกษาประเภทอาชี วศึ กษา และบุ คลากรจาก
หน่วยงานอื่น โดยให้โอกาสบุคลากรในหมวดต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนทุกคน เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมความรู ้ ทักษะต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ
2. เพื่อให้บุคลากรมีประสิ ทธิ์ ในการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
บุคลากรครู อาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จานวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ์ ในการสอน สามารถถ่ายทอดความรู ้ต่าง ๆ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ได้ดี และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค
. .
. . .
.
. .
. เม.ย.
ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2.พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้งคณะรรมการ
ขั้นดาเนิ นงาน
-มอบทุนการศึกษา/
ทุนวิจยั
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงาน
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

วิธีการประเมินผล
สรุ ปผลการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากร จะรายงานผล เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการมีประสิ ทธิภาพในการสอนและปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิ จารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.10
ชื่อโครงการ
ประเภท

พัฒนาคุณภาพชี วติ ทีเ่ หมาะสมแก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
( ) โครงการใหม่
(  ) โครงการต่ อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์

ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษานั้น ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง เป็ น
การสร้ างขวัญและก าลังใจในการปฏิ บ ัติ หน้าที่ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นทางวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุ ง จึงส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตครู และบุ คลากรทางการศึกษาแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู และบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู อาจารย์ท้ งั หมด จานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีสิตที่ดีข้ ึน
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

153
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

พ.ศ. 2556
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2.พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขั้นดาเนิ นงาน
ส่ งครู อาจารย์
ศึกษาอบรม
ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงาน
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

จานวน 10,000 บาท

วิธีการประเมินผล

สรุ ปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากร จะรายงานผล เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

ครู และบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิ จารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.10
ชื่อโครงการ
ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ รับประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้ านวิชาการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประเภทโครงการ
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววัชราภณ์ วัธรานนท์
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้อานวยการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในกระบวนการการบริ หารจัดการ
อย่างต่อเนื่ อง โดยทางวิทยาลัยมีนโยบายในการคัดเลือกและบรรจุครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิทางวิชาชีพหรื อวุฒิสามัญให้ตรง
ตามสาขาวิชาหรื อหมวดวิชาที่สอนแล้ว การพัฒนาครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่องก็เป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่ทางวิทยาลัยได้
ดาเนินการอยูเ่ ป็ นประจา โดยส่ งเสริ มสนับสนุนครู ผสู ้ อนทั้งหมดได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ หรื อหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ได้รับการฝึ กอบรม ประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอยูเ่ ป็ นประจา หรื อการไปศึกษาดูงาน
ทัศนศึกษา และการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอน และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้น เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนครู ผสู้ อนได้รับ การฝึ กอบรม และ
พัฒนาเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู ผสู้ อนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพหรื อหน้าที่ที่รับผิดชอบของตน
2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้าในงานอาชีพ
3. เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิหน้าที่
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู ผสู้ อนและผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบอื่นจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
ครู ผสู้ อนและผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนาในอาชีพการงานของตน
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรี ยมการ
ตามโครงการ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
3.สรุ ปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุ ปผล
-รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง และสถานที่ภายนอก

งบประมาณ

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วิธีประเมินผล

1. ประเมินผลจากผูไ้ ด้รับการพัฒนา อบรม ประชุมสัมมนา
2. ประเมินผลจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูไ้ ด้รับการอบรม มีความรู้และประสบการณ์และการพัฒนาตนเอง
2. ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานการเรี ยนการสอนหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ได้มียงิ่ ขึ้น

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.11
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การจัดสรรงบประมาณด้ านวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่ อสาหรั บ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาววรรณี ชาดา
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ ายวัสดุ/ครุ ภัณฑ์

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทาเป็ น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้มีแผนงาน งบประมาณ โครงการในการจัดซื้ อเครื่ องมือ ครุ ภณั ฑ์
อุปกรณ์การศึกษาให้ใช้ประจาสาหรับสาขางานต่าง ๆ ให้เพียงพอและทันสมัยอยูท่ ุก ๆ ปี และให้มีการดาเนิ นการ
จัดซื้ อตามโครงการ งบประมาณ ที่กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีการปฏิบตั ิจริ ง เกิดความรู ้ทกั ษะสามารถปฏิบตั ิในการเรี ยนที่ได้
มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้ ทางฝ่ ายธุ รการและการเงินจึงได้
จัดทาโครงการการการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้
ทุก ๆ สาขาวิชาขึ้นเป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขางานที่ยงั ขาดแคลนอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนมีครุ ภณั ฑ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์การศึกษา ที่เพียงพอและทันสมัย
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานจากการเรี ยนการสอน
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ทกั ษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครุ ภณั ฑ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์การศึกษาทางสาขางาน ทุกระดับชั้นจานวน 11 สาขางาน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน นักเรี ยนนักศึกษาจานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดซื้ อ
2. ตรวจสอบราคาและ
หน่วยงานจัดซื้ อ
3. ขั้นตอนดาเนินงาน
. สรุ ปประเมินผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล
สถานทีด่ าเนินงาน
สถานที่ประกอบการภายนอกวิทยาลัย
งบประมาณ

900,000 บาท

วิธีประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบสารวจความพึงพอใจในการใช้ครุ ภณั ฑ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์การศึกษา
2. ประเมินงานจากดาเนินการของโครงการ และรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สถานศึกษามีครุ ภณั ฑ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอและทันสมัยในทุกสาขางาน
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการฝึ กปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น
ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววรรณี ชาดา)

ลงชื่อ ......................................ผูพ้ ิ จารณาโครงการ
( นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.11
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การจัดสรรงบประมาณด้ านวัสดุอุปกรณ์ และสื่ อสาหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาววรรณี ชาดา
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หมวดวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทาเป็ น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้มีแผนงาน งบประมาณ โครงการในการให้บริ การวิชาชีพและ
ส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และให้มีการดาเนิ นการบริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ตาม
โครงการ งบประมาณ ที่กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีการปฏิบตั ิจริ ง เกิดความรู ้ทกั ษะสามารถปฏิบตั ิในการเรี ยนได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้ ทางฝ่ ายธุ รการและการเงินจึงได้จดั ทาโครงการการ
จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพในทุก ๆ สาขางานขึ้นเป็ นประจาทุก
ปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขางานที่เป็ นหมวดวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานจากการให้บริ การทางวิชาการ
2. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ทกั ษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
นักศึกษา จานวน 11 สาขางาน นักศึกษาจานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและมีประสบการณ์ในสาขางานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

159
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
- ให้บริ การทางวิชาการ
สู่ ชุมชน
3. สรุ ปประเมินผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล
สถานทีด่ าเนินงาน

สถานที่ประกอบการภายนอกวิทยาลัย

งบประมาณ
10,000 บาท
วิธีประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริ การ
2. ประเมินงานจากดาเนินการของโครงการ และรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักศึกษาเกิดความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยสู่ ทอ้ งถิ่น
ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววรรณี ชาดา)

ลงชื่อ........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุ ต)

ลงชื่อ........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.11
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

จัดหารายได้ จากผลผลิตผลงานจากการใช้ วสั ดุฝึกใน
การเรียนการสอน
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาววลิษา แสนสุ ข
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หมวดวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทาเป็ น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้มีแผนงาน งบประมาณ โครงการในการจัดหารายได้จากผลผลิต
ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการเรี ยนการสอน และให้มีการดาเนิ นการใช้วสั ดุฝึกในการสอนและส่ งเสริ มความรู ้ตาม
โครงการ งบประมาณ ที่กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการจัดหารายได้จากผลผลิตผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการเรี ยนการสอน เกิดความรู ้ทกั ษะ
สามารถปฏิบตั ิในการเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้ ทางฝ่ ายธุ รการและ
การเงินจึงได้จดั ทาโครงการจัดหารายได้จากผลผลิตผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการเรี ยนการสอน ในทุก ๆ สาขางาน
ขึ้นเป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขางานที่เป็ นหมวดวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ ในการจัดหารายได้จากผลผลิตผลงาน
2. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ทกั ษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
นักศึกษา จานวน 11 สาขางาน นักศึกษาจานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและมีประสบการณ์ในสาขางานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม
1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
- ให้บริ การทางวิชาการ
สู่ ชุมชน
3. สรุ ปประเมินผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล
สถานทีด่ าเนินงาน

สถานที่ประกอบการภายนอกวิทยาลัย

งบประมาณ

125,000 บาท

วิธีประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริ การ
2. ประเมินงานจากดาเนินการของโครงการ และรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักศึกษาเกิดความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววลิษา แสนสุ ข)

ลงชื่อ........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.11
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

การจัดสรรงบประมาณให้ ครู และผู้เรี ยนจัดทาและจัดประกวด
ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาววรรณี ชาดา
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หมวดสามัญและหมวดวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทาเป็ น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้มีแผนงาน งบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานสาหรับสาขางานต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีการปฏิบตั ิจริ ง เกิดความรู ้ทกั ษะสามารถปฏิบตั ิในการเรี ยนที่ได้
มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้ ทางฝ่ ายธุ รการและการเงินจึงได้
จัดทาโครงการการจัดสรรงบประมาณให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและจัดประกวดผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั และโครงงาน ในทุก ๆ สาขางาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีวสั ดุ อุปกรณ์ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความรู้ทกั ษะและประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานจากการเรี ยนการสอน
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ทกั ษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน นักเรี ยนนักศึกษา จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะ ประสบการณ์ และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม
1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปประเมินผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล
สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

50,000 บาท

วิธีประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม
2. ประเมินงานจากดาเนินการของโครงการ และรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนมีการพัฒนาในเรื่ องของทักษะ กระบวนการคิด และการประยุกต์ใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด วิทยาลัยมีนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ เพื่อเป็ นสื่ อทางการเรี ยนการสอน

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววรรณี ชาดา)

ลงชื่อ........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.11
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

จัดสรรงบประมาณด้ านปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ าง
ความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาววลิษา แสนสุ ข
นายสิ นสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หมวดวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทาเป็ น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้มีแผนงาน งบประมาณ โครงการ จัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และให้มีการดาเนินการ ตามโครงการ งบประมาณ ที่
กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการจัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก เพื่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปปรับ
ใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้ ทางฝ่ ายธุ รการและการเงินจึงได้จดั ทาโครงการจัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยพลเมืองโลก และจัดงบประมาณเพื่อการให้บริ การทางวิชาการในทุก ๆ สาขางานขึ้น
เป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขางานที่เป็ นหมวดวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
นักศึกษา จานวน 11 สาขางาน นักศึกษาจานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึกที่ดีในการเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม
1. ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมตั ิ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
3. สรุ ปประเมินผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผล
- รายงานผล
สถานทีด่ าเนินงาน

สถานที่ประกอบการภายนอกวิทยาลัย

งบประมาณ

45,000 บาท

วิธีประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริ การ
2. ประเมินงานจากดาเนินการของโครงการ และรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม ทาตัวเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและเป็ นคนดีของสังคม

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววลิษา แสนสุ ข)

ลงชื่อ........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

166
ม. 3 ต. 3.12
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษางาน
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ
( ) ใหม่ ( √ ) ต่อเนื่อง
นายภัทรธีระ ประทุมเม
นายสินสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

หลักการและเหตุผล
โลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คุณภาพของคนเป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด ได้มีการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นหลักและแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในปัจจุบันสถานศึกษามีความต้องการ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ทาหน้าที่การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ทั้ง 9 หมวด โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอานาจไปยัง
สถานศึกษาโดยตรง ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล โดยเป็น
การบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องกาหนดเป้าหมายของตนเองในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่
สถานศึกษาตั้งอยู่อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษา
สภาพทั่วไปของวิทยาลัย ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาด
แคลนงบประมาณในการซ่อมบารุงอาคารสถานที่ ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ของสังคม สถานศึกษาอาชีวะ และสถานประกอบการ
ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จึงได้จัดทาโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
ในประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป
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1. เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ
2. เพื่อให้วิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างเพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษาอาชีวศึกษา
2
แห่ง
๒. สถานประกอบการ
2
แห่ง
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
การศึกษา
ขั้นตอนดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1. ประชุมชี้แจงจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. กาหนดกิจกรรมดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ การ
จัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆไป
ยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และชุมชน
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
5. สรุปประเมินผล
6. ประเมินผล
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สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

5,000 บาท

วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโคงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ
2. วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาการศึกษา

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายภัทรธีระ ประทุมเม)

ลงชื่อ...............................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานประกอบการ
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
( )ใหม่ ( / )ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพรผกา โพธิ์ขาว
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล/ทุกสาขางาน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน บางครั้งหนังสือที่ใช้สาหรับทาการเรียนการสอนยังเป็นเนื้อหาที่ยังไม่มี
การปรับปรุงให้ทันสมัย และในเนื้อหาบางครั้งยังเป็นทฤษฎีที่ยังไม่มีการปฏิบัติจริง และความรู้บางอย่างอาจไม่มีใน
หนังสือ
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และนาความรู้ที่ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดทาโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานประกอบการมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการมอบความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือและจากครูผู้สอน
2. เพื่อเป็นการนาประสบการณ์และนาความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน 11 สาขางาน
เชิงคุณภาพ
- เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์และนาความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญมามอบให้กับ
นักศึกษา
- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากบุคคลภายนอก
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ขั้นตอนและระยะเวลา
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. สารวจความสนใจและความพร้อมของ
นักศึกษา
2. การวางแผนและประเมินการ
3. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
5. ปฏิบัติงานตามแผน
6. สรุปผลและรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

20,000 บาท )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่จากวิทยากรโดยตรง
- นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามรถและศักยภาพของตนเอง

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางพรผกา โพธิ์ขาว)

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

เม.ย.
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ชื่อโครงการ

โครงการร่วมกันจัดอาชีวศึกษาในระบบปกติและทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการในประเทศ

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( )ใหม่ ( / )ต่อเนื่อง
นางพรผกา โพธิ์ขาว
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล

หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) เป็นรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการโดยกาหนดให้
นักเรียนนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีที่สถานศึกษาในปีแรก และในปีที่ 2 - 3 จะให้เรียนภาคทฤษฎีที่สถานศึกษาสัปดาห์
ละ 1 - 2 วัน และให้ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการสัปดาห์ละ 3 - 4 วัน การให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของแรงงานระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค
เพราะช่างฝีมือและช่างเทคนิคเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการเข้าฝึกทักษะวิชาชีพและมีประสบการณ์ตรงในงานอาชีพ
อย่างเหมาะสม ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทการปฏิรูปการศึกษา) ระบุว่า
“การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการหรือโดย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ข้อบัญญัติที่ว่านี้เป็นธงนาของขบวนการปรับเปลี่ยนระบบการอาชีวศึกษาไปสู่ระบบความ
ร่วมมือและเครือข่ายการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ สมาคม
วิชาชีพ ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
อย่างจริงจัง
ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดโครงการโครงการร่วมกันจัดอาชีวศึกษาในระบบ
ปกติและทวิภาคีกับสถานประกอบการในประเทศ เพื่อเป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง
และยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทางานจริงๆให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งยังเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียนของ
นักศึกษาอีกด้วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานประกอบการ จานวน 30 แห่ง
เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการ จานวน 30 แห่ง ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบปกติและ
ทวิภาคี
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร
2.ขั้นดาเนินการ
-ดาเนินการประสานงานกับสถานประกอบการ
3.ขั้นสรุปผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล

สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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งบประมาณ

20,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษามีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นางพรผกา โพธิ์ขาว )
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)
ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 3 ต. 3.12
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผุ้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ระดมทรัพยากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษา
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาวสุ พตั รา ศรีสิม
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทาให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา ทางวิทยาลัยมีแผนงานบริ หารการเงินและงบประมาณโดย
จัดสรรงบประมาณ สาหรับการจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อการจัดการเรี ยนการสอนให้ใช้ประจาสาหรับสาขาวิชา/
สาขางานต่าง ๆ ให้เพียงพอและทันสมัยอยูท่ ุก ๆ มี และให้มีการดาเนินการจัดซื้ อตามโครงการ งบประมาณ ที่
กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีวสั ดุฝึกปฏิบตั ิจริ ง เกิดความรู ้ทกั ษะสามารถปฏิบตั ิงานใน
การเรี ยนที่ได้มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปปรับใช้รับชี วติ ประจาวันได้ มีอุปกรณ์ และสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่เหมาะสม ทางฝ่ ายธุรการ/การเงินจึงได้จดั ทาโครงการจัดจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่ อสาหรับการจัดกิจกรรม ให้ทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานขึ้นเป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาวิขาที่ยงั
ขาดแคลนอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีวสั ดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอนที่เพียงพอและทันสมัยในทุกสาขางาน
2. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานจากการเรี ยนการสอน
3. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ทกั ษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ทุกสาขาวิชา/สาขางานทุกระดับชั้นจานวน 11 สาขางาน
เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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2. การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรี ยมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดสรร
งบประมาณ
- ตรวจสอบราคา
และหน่วนงานจัดซื้อ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
-ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการ
3.สรุ ปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุ ปผล
-รายงานผล

สถานทีด่ าเนินการ

สถานที่ประกอบการร้านค้าภายนอกวิทยาลัย

งบประมาณ

30,000 บาท

วิธีประเมินผล

แบบสารวจความพึงพอใจในการใช้งบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
การสอน

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สถานศึกษามีวสั ดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอนที่เพียงพอและทันสมัยในทุก
สาขางาน
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ทกั ษะในการฝึ กปฏิบตั ิงานและการเรี ยนการสอนมีสิทธิ ภาพมากขึ้น
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ลงชื่อ ......................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม)

ลงชื่อ ...........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ .............. . .......................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ .. ......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 3 ต. 3.12
ม. 3 ต. 3.๑๒
ประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ
( / ) ใหม่
( ) ต่อเนื่ อง

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึ กษาโครงการ
ผูอ้ านวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอรอนงค์ หลักคา
ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีการประเมินผลการระดมทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในด้านภูมปั ญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
และมีการแระเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุ ง
ดังนั้น เพื่อเป็ นการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศจึงได้มี
การจัดทาโครงการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศเพื่อตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการศึกษา
2. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับข้อมูลสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีแนวทางพัฒนาต่อไป
2. การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
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ขัน้ ตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรี ยมการ
1. เสนอโครงการ
2. พิจารณา/อนุมตั ิ
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา

ขั้นสรุ ปผล
1.สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
2.รายงาน

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

200

บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สถานศึกษามีผลการประเมินการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย ใน
ประเทศ
2. สถานศึกษานาข้อมูลผลการดาเนินงานไปปรับปรุ ง
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ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวอรอนงค์ หลักคา)

ลงชื่อ.........................................ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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มาตรฐานที่ 4
ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่โรงเรียนใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แผน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชนโดยมีส่วนร่ วม
ของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูเ้ รี ยน

2.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การวิชาการ
และวิชาชีพ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(จะทาอะไร
ดาเนินการ
งบประมาณ
จานวนครั้ง วัน คน) ระหว่าง วัน เดือน ปี
ครู และบุคลากร มิ.ย. 55 – ก.พ. 56
ทางการศึกษา
จานวน 45คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน
700 คน

ผูร้ ับบริ การ
40 คน

ก.ย. 55, ก.พ. 56

10,000

100

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่ งชี้

ฝ่ ายวิชาการ สถานศึกษามีการ
สาชางานทุน บริ การวิชาการ
สาขา
และวิชาชีพ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น
ชุมชนของทุก
สาขางานโดยมี
ส่ วนร่ วมของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 60
และผูเ้ รี ยน ร้อย
ละ 60
ฝ่ ายวิชาการ สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 3.51 –
5.00
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ม. 4 ต. 4.1

182
ม. 4 ต. 4.2

183

มาตรฐานที่ 5
ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจยั จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
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แผนปฏิบัติการประจาปี ที่โรงเรียนใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้ างสรรค์ หรือการวิจัย
แผน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดทา
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน

2.โครงการจัด
ประกวด และใช้
ประโยชน์ผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน
3.โครงการเผยแพร่
ผลงานผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั โครงการ
ของผูเ้ รี ยนต่อ
สาธารณะชน
4. โครงการนาผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ

เป้าหมาย
(จะทาอะไร
จานวนครั้ง วัน
คน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระหว่าง วัน เดือน
ปี

ผลงานระดับ มิ.ย. 55 – ก.พ. 56
ปวช. 3
จานวน
3 คน : ชิ้น
ผลงานระดับ
ปวส. 2
จานวน
2 คน : ชิ้น
ผลงานสาขางาน ก.ย. 55. ก.พ. 56
จานวน 11 สาขา

12,000

ฝ่ ายวิชาการ
สาขางาน
ทุก ๆ สาขา

1,500

ฝ่ ายวิชาการ
สาขางาน
ทุก ๆ สาขา

ผลงานสาขางาน
จานวน 11 สาขา

ก.ย. 55. ก.พ. 56

1,500

ฝ่ ายวิชาการ
สาขางาน
ทุก ๆ สาขา

ผลงานสาขางาน
จานวน 11 สาขา

ก.ย. 55. ก.พ. 56

1,000

ฝ่ ายวิชาการ
สาขางาน
ทุก ๆ สาขา

ตัวบ่ งชี้

ผูเ้ รี ยนมีผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการ
ตามเกณฑ์เฉลี่ย
ปวช. 3 คน : ชิ้น
ปวส. 2 คน : ชิ้น
สถานศึกษามี
การประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
50 ของผลงาน
ทั้งหมด
สถานศึกษามี
การเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ25 ของ
ผลงานทั้งหมด
สถานศึกษามี
การนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์
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งานวิจยั โครงการไป
ใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2
1.โครงการส่ งเสริ ม ครู จานวน 45 คน มิ.ย. 55 –เม.ย. 56
สนับสนุนการจัดทา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของครู
2.โครงการจัด
ครู จานวน 45 คน มิ.ย. 55 –เม.ย. 56
ประกวดผลงาน
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ของครู และนาไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
3. โครงการเผยแพร่ ครู จานวน 45 คน มิ.ย. 55 –เม.ย. 56
ผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ของครู ต่อสาธารณชน

4. โครงการนาผลงาน ครู จานวน 45 คน มิ.ย. 55 –เม.ย. 56
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ของครู ไปใช้
ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน

ระดับชุมชนร้อย
ละ 5 ของ
ผลงานทั้งหมด
25,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพฯ

3,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพฯ

3,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพฯ

3,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพฯ

ครู ทุกคนมี
ผลงาน
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
สถานศึกษามี
การประกวดและ
นาผลงานของครู
ไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
ร้อยละ 75 ของ
ผลงานทั้งหมด
สถานศึกษามี
การนาผลงาน
ของครู ไป
เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ 50 ของ
ผลงานทั้งหมด
สถานศึกษามี
การนาผลงาน
ของครู ไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชุมชนร้อย
ละ 5 ของ
ผลงานทั้งหมด
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาของประเทศไทยโดยส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในปัจจุบันได้รับพัฒนาก้าวไกลสู่สากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทุกมิติ
ปัจจุบันจากการสารวจพบว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่สามารถตอบคาถามของสังคมใน
เรื่อง การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน หรืออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน หรือการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยผู้เรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา และผู้ชานาญการจากภายนอก เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริม เผยแพร่นวัตกรรม และการ
วิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมในการจัดทาโครงการของผู้เรียน
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคี มีความคิดใหม่ๆ มีทักษะความรู้ความสามารถ
ตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนสามารถจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ตรง
ตามสาขาวิชาที่ตนเองได้ทาการเรียนการสอน
2. ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่เรียนมาในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อให้ใช้ทักษะนั้น สร้างข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
3. นาผลการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน มาประเมินเพื่อพัฒนา
ในปีต่อๆ ไป
4. เพื่อให้โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ในการสร้าง
การทางานในลักษณะที่สร้างสรรค์ และต่อยอดในด้านต่างๆ ของสาขาวิชาได้
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น ระดับ
ปวส. 2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาช่วยสร้างสรรค์ความคิดในใน
การสร้างสิ่งใหม่ ใน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. มิก.ย.
.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย
ธ.ค
.
ขั้นเตรียมการ
ส.ค.
1. เสนอ
ก.ย.
โครงงาน
ต.ค.
2. พิจารณา /
พ.ย.
อนุมัติ
3. แต่งตัง้
ธ.ค
คณะกรรมการ
ธ.ค.
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน

1. อบรมครู
อาจารย์
2.
ดาเนินการ
ตาม
มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
3. ติดตาม
ประเมินผล
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ขั้นสรุปผล
1. สรุปผล
การ
ดาเนินงาน
2. รายงาน
การปรับปรุง
คุณภาพการ
ใช้และ
พัฒนา
หลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

12,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงการ ของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้เรียนสามารถจัดทา โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้ตรงตามสาขางานที่ทาการเรียนการสอน
และสามารถใช้โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นั้น เป็นรูปแบบในการทางานของผู้เรียนในปี
การศึกษาหน้าได้
3. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นการส่งเสริมในรายวิชา และ
สาขาที่ตนเองเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)
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โครงการจัดการประกวดและใช้ผลงานประโยชน์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจัดการประกวดทั่วๆ ไปนั้น การทางานจะต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องไปกับสาขาวิชาที่
ได้เล่าเรียน หรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชา หรือสาขาวิชานั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้งานผลการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นาการเรียนการสอนทั้งหมด สร้างสรรค์ ออกเป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หรือโครงการของผู้เรียนเอง
การประกวด เป็นการบ่งบอกถึงว่า ผู้เรียนและสาขางานวิชาต่างๆ นั้นได้มีการอบรม สั่งสอนให้เป็นไปใน
ทิ ศ ทางใดบ้ า ง โดยที่ จะสามารถดู ไ ด้จ ากการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรี ย นนั่ นเอง เพราะว่า หากผู้เรี ย นมี ก าร
สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมากเท่าไหร่ ก็บ่งบอกได้ว่า ผู้เรียนนั้น สนใจกับการเรียนการ
สอน สาขาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด ด้วยนั่นเอง
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม การพั ฒนาการสรรค์ส ร้างสิ่งประดิษ ฐ์ นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ หรื องานวิจัยตามรายวิชา
โครงการของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สร้า งผลงานที่ตรงกั บสาขาวิชาที่เรียน และเผยแพร่ภายในสถานศึก ษาเพื่อให้ผู้เรียน และผู้จัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยด้านต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ ได้เยี่ยมชม และสามารถนาไปต่อ
ยอดได้
3. ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมการประกวด แนะนา ติชม เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยในด้านต่างๆ
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ในตัวโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นั้นๆ ได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จัดการประกวด โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาสาขางานที่มีอยู่
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 11 สาขางาน
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เชิงคุณภาพ
จัดการประกวด โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน สาขางาน ๑๑ สาขางาน แยกตาม
ประเภทของสาขางาน ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

ปี 2555
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ปี 2556
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงงาน
3. พิจารณา / อนุมัติ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. อบรมครูอาจารย์
2. ดาเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. ติดตาม
ประเมินผล
ขั้นสรุปผล
1. สรุปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้
และพัฒนาหลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้
2. ผู้เรียนได้ใช้ผลงานที่สร้างสรรค์ มาประกวด เพื่อให้เห็นว่าผลงาน นวัตกรรมต่างๆ นั้นสามารถใช้
งานได้จริง และสร้างสรรค์ไปในทิศทางใดได้บ้าง

ก.ย.
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3. ผลงานมีการจัดลาดับในการประกวด เพื่อให้กาลังใจ และเป็นสิ่งที่ผู้เข้าประกวดสามารถใช้การ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้มีความติดสร้างสรรค์ในส่วนอื่นๆ ต่อๆ ไปได้

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 5 ต. 5.1
ชื่อโครงการ

โครงการเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโครงการของผู้เรียนต่อสาธารณะชน
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทตโนโล
ยีพณิชยการบ้างดุงในปัจจุบันได้รับพัฒนาก้าวไกลสู่สากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทุกมิติ
ปัจจุบันจากการสารวจพบวิทยาลัยยังไม่สามารถตอบคาถามของสังคมในเรื่อง การสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอน หรือ
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน หรือการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ผู้ชานาญการจากภายนอก เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริม เผยแพร่นวัตกรรม และการวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการบ้านดุง
ดังนั้น การเผยแพร่โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการทางาน
ของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน เพราะหากมีการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนแล้ว มีการตอบรับเป็นอย่างดี นั่น
หมายถึงการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาการเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โครงการของผู้เรียนต่อสาธารณชน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ การจัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เผยแพร่ การจัดทา โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาที่มีอยู่ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จานวน 11 สาขางาน
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เชิงคุณภาพ
เผยแพร่ การจัดทา โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน สาขางาน ๑๑ สาขางาน ต่อ
สาธารณะชนที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

ปี 2555
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ปี 2556
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงงาน
3. พิจารณา / อนุมัติ
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน
2. . ติดตาม
ประเมินผล
ขั้นสรุปผล
1. สรุปผลการ
ดาเนินงาน
2. รายงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้
และพัฒนาหลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้ใช้การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อทาการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ให้เป็นที่ประจักษ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการทางานสร้างสรรค์ต่างๆ ตามสาขาวิชาที่ได้เรียน

ก.ย.
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3. การเผยแพร่ผลงานนั้น ทาให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ้นไป และสามารถนาไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปได้

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)
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ม. ๕ ต. ๕.๑
ชื่อโครงการ
โครงการนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โครงการไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
(  ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสหัชพร จิตตสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
หลักการและเหตุผล
หากการทางานต่างๆ นั้นไม่เกิดประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีปัจจัยหลายๆ อย่างในการทางาน เพื่อให้
เกิดความสามารถในการทางานหลายๆ ด้าน
ระดับชุมชนนั้น เป็นระดับที่ค่อนข้างมีการทางานที่แข่งขันกัน ค่อนข้างสูง เนื่องมาจากว่า ผลงานต่างๆ
อาทิเช่น โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้นั้น ต้องมีการทางานที่ไม่เกิดข้อผิดพลาดเลย ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมที่ใช้งานเก็บข้อมูล พนักงาน เป็นต้น หากการทางานนั้นมีประสิทธิภาพ พอในการใช้งาน ก็จะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดตามไปด้วยนั่นเอง
แต่หากการทางานนั้น จะนาไปใช้ในระดับชุมชนจริงๆ จาเป็นที่จะต้องมีการสารวจความต้องการของการ
ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่สามารถนามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้
เช่นเดียวกัน
ดังนั้นการนาไปใช้งานในระดับชุมชน เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ในการสร้างสรรค์
ผลงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อทาให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่เป็นปัญหา หากนาไปใช้งานจริง เช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โครงการของผู้เรียน ไปใช้งานจริงใน
ระดับชุมชน
๒. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มเติม โดยใช้การตอบรับจากชุมชนต่างๆ เพื่อให้การจัดการโครงการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
๓. เพื่อสารวจชุมชนต่างๆ ว่าต้องการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงการใดๆ ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทา
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นาเผยแพร่ การจัดทา โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน สาขางาน ๑๑ สาขางาน ไปใช้
งานในระดับชุมชน
ใช้งานผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงการของผู้เรียน จริง
เชิงคุณภาพ ชุมชนต่างได้รับประโยชน์จากการนาเผยแพร่ การจัดทา โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

ปี 2555
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปี 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงงาน
2. พิจารณา / อนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินงาน
1. ดาเนินการนาผลงาน
นักเรียนออกเผยแพร่
2. ติดตามประเมินผล
ขั้นสรุปผล
1. สรุปผลการดาเนินงาน
2. รายงานการปรับปรุง
คุณภาพการใช้และพัฒนา
หลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้ใช้การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนาไปใช้งานได้จริงในระดับชุมชน
2. ผู้เรียนได้ทาการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชุมชน และสามารถนาผลงานต่างๆ นั้น
ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ต่อๆ ไปได้
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3. ผลงานต่างๆ ได้นาไปใช้งานในระดับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทาการ
สร้างสรรค์ ผลงานจากที่เรียนจากสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสหัชพร จิตตสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 5 ต. 5.2
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมการสร้างสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ประเภทโครงการ
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนฤพนธ์ สุทธิพร
ที่ปรึกษาโครงการ
นายสินสมบัติ ปุกหุต
ผู้อานวยการโครงการ
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
นอกจากการเรียนการสอนตามปกติของครูอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนและบุคลากร ทุกสาขาวิชา/สาขางานได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตน โดยให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพหรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติซึ่งสามารถนาไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ ฝ่าย
ประกันคุณภาพจึงจัดทาโครงการส่งเสริมการสร้างสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
ดังนั้น ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการสร้างสนับสนุนการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู โดยของบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการให้ทุกสาขาวิชา/
สาขางานปฏิบัติงานตามโครงการ ในการจัดทาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครูและบุคลากร เพื่อให้ได้ผลงานของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทุกสาขาวิชา/สาขางานสามารถสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูได้
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
และบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน
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2. ครูสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
3.สรุปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

25,000 บาท

วิธีประเมินผล

1. ประเมินผลจากสารวจดูผลงานในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
๒. ประเมินผลจากการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
ตนเอง
2. วิทยาลัยสามารถนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
และบุคลากรไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคมได้
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ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายนฤพนธ์ สุทธิพร)
ลงชื่อ......................................….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ ............................................... ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)
ลงชื่อ....................................... …ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 5 ต. 5.2
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ

การจัดประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นายนฤพนธ์ สุทธิพร
นายสินสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยที่มีความต้องการให้การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทางวิทยาลัยจึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานได้
สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของครูอาจารย์ และนาผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
อาจารย์ด้วย
ดังนั้น ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดประกวดผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและนักศึกษาสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน
2. ครูสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
หรือการพัฒนาในสถานศึกษา
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
3.สรุปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีประเมินผล

1. ประเมินผลจากสารวจดูผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู
2. ประเมินผลจากการนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
2. ครูและนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายนฤพนธ์ สุทธิพร)

ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ…..…….....ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ …..ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

203
ม. 5 ต. 5.2
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ

การเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูต่อ
สาธารณชน
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นายนฤพนธ์ สุทธิพร
นายสินสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของโรงเรียนที่มีความต้องการให้การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานได้สร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้กว้างขวางมากขึ้น หลังจากนั้นจะได้
นาผลงานที่เป็นประโยชน์หรือความรู้ใหม่ ๆ ไปขยายผลเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูอาจารย์ด้วย
ดังนั้น ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดทาการเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยของครูต่อสาธารณชนเพื่อให้ความรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูต่อ
สาธารณชน
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูต่อ
สาธารณชน แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน
2. ครูสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

204
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
3.สรุปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีประเมินผล

1. ประเมินผลจากสารวจดูผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู
2. ประเมินผลจากการนาผลงานไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวิจัยแก่ชุมชน สังคม และ
2. นักเรียน – นักศึกษา และชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายนฤพนธ์ สุทธิพร)

ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ…..……...ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ........................................อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ

ม. 5 ต. 5.2
การนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นายนฤพนธ์ สุทธิพร
นายสินสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของโรงเรียนที่มีความต้องการให้การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานได้สร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้กว้างขวางมากขึ้น หลังจากนั้นจะได้
นาผลงานที่เป็นประโยชน์หรือความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูอาจารย์ด้วย
ดังนั้น ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดทาการนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนเพื่อให้ความรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน
2. ครูสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
หรือการพัฒนาในระดับชุมชน
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม
๑.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงกร
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
3.สรุปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

3,000 บาท

วิธีประเมินผล

1. ประเมินผลจากสารวจดูผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู
2. ประเมินผลจากการนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชนและในด้านต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชนและสังคม
2. นักเรียน – นักศึกษา และชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายนฤพนธ์ สุทธิพร)
ลงชื่อ…..……........ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ …อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสินสมบัติ ปุกหุต)

(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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มาตรฐานที่ 6
ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
จานวน 4 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุช และ
ทะนุบารุง สาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลุกฝังจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการประจาปี ที่โรงเรียนใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก
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แผน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1
1. โครงการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทินทูน
พระมหากษัตริ ย ์

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(จะทาอะไร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง วัน คน) ระหว่าง วัน เดือน ปี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – มี.ค. 56

1,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

2.โครงการส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – มี.ค. 56

1,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

3. โครงการทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – มี.ค. 56

2,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

4.โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของ

ผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก

มี.ค. 56

500

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

สถานศึกษามี
โครงการ
ปลูกฝัง
จิตสานึกด้าน
การรักชาติ
เทินทูน
พระมหากษัตริ ย ์
ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ
สถานศึกษามี
โครงการ
ส่ งเสริ ม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ
สถานศึกษามี
โครงการ
ทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ
สถานศึกษามี
การประเมินผล
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ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาต่อการ
ปลุกฝังจิตสานึกด้าน
รักชาติฯ ระบบ
ประชาธิปไตย และ
ทะนุบารุ งศาสนาฯ

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2
1.โครงการปลูก
จิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

2. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่
มีต่อภาพลักษณ์ ใน
การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

สถานศึกษา
จานวน 60 คน

นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – มี.ค. 56

1,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษา
จานวน 30 คน

มี.ค. 56

500

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษาต่อ
การปลุกฝัง
จิตสานึกด้านรัก
ชาติฯ ระบบ
ประชาธิปไตย
และทะนุบารุ ง
ศาสนาฯมี
ค่าเฉลี่ย 3.51 –
5.00
สถานศึกษามี
โครงการปลูก
จิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมโดย
มีครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมทุกคนไม่
น้อยกว่า 5
โครงการ
สถานศึกษามี
การประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลักษณ์ ใน
การปลูกฝัง
จิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3
1.โครงการด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

2.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่
มีต่อภาพลักษณ์ ใน
การส่ งเสริ มด้านกีฬา
และนันทนาการ

ครู จานวน 45 คน
นักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 1,100 คน

มิ.ย. 55 – มี.ค. 56

20,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษา
จานวน 30 คน

มี.ค. 56

500

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

2,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4
1.โครงการอบรมให้ ครู จานวน 45 คน
ความรู้และสร้างความ นักเรี ยนนักศึกษา
เข้าใจหลักปรัชญาของ จานวน 1,100 คน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผูเ้ รี ยน

สิ่ งแวดล้อม
โดยมีค่าเฉลี่ย
3.51 – 5.00
สถานศึกษามี
โครงการด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ
โดยครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผุเ้ รี ยนทุก
คนเข้าร่ วมไม่
น้อยกว่า 5
โครงการ
สถานศึกษามี
การประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลักษณ์ ใน
การส่ งเสริ ม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ
โดยมีค่าเฉลี่ย
3.51 – 5.00
สถานศึกษามี
การให้ความรู้
และสร้างความ
เข้าใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู
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2.โครงการ
ครู จานวน 45 คน
การบริ หารจัดการ
นักเรี ยนนักศึกษา
สถานศึกษา ตามหลัก จานวน 1,100 คน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน มีส่วน
ร่ วม
3.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่
มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษา
จานวน 30 คน

มิ.ย. 55 – ก.พ. 56

2,000

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

มี.ค. 56

500

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

และบุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามี
การบริ หาร
จัดการปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน มี
ส่ วนร่ วม
สถานศึกษามี
การประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอก
สถานศึกษา ต่อ
การปลูกฝัง
จิตสานึกด้าน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.51 –
5.00

ม. 6 ต. 6.1
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น(ถวายเทียนเข้าพรรษา)
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวสุมิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย เป็นสิ่งที่ดีงาม สมควรที่จะอนุรัก ษ์และสืบทอดประเพณีเอาไว้
เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้คานึงถึงความสาคัญ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึก และตระหนักถึงความรักความสามัคคี รู้จักรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และเพื่อส่งเสริมทานุบารุงศิลป์วัฒนธรรมที่จัดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียนและบุคคล หรือ
ชุมชนที่มีความสนใจ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกสืบต่อไป
๒. เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความตระหนักในวัฒนธรรมอันอีงามของสังคมไทย
๓. เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้มีการพัฒนา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาเป็นคนมีความรับผิดชอบ
มีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของชาติไทย
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผน
- เสนอโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- จักเตรียมเอกสาร
- จัดเตรียมสถานที่
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการ
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผล
- รายงานผล

สถานที่ดาเนินการ

วัดดงคา , วัดบ้านดุงน้อย ตาบลศรีสุทโธ อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ

จานวนเงิน 15,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยการสังเกตการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกสาขาน
2. นักศึกษามีจิตใจที่ผ่องใส และรู้จักรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทย
3. นักศึกษาได้รู้หลักธรรม คาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุมิตรา มาลาเภา )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
ม. 6 ต. 6.1

214
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ

บริจาคโลหิต(เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นายสงวน ฮองต้น
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา
หลักการและเหตุผล
ด้วยทางสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
มารับบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยเป็นประจาทุก ๆ ปี ซึ่งได้สอดคล้องกับความประสงค์ของทางวิทยาลัยที่ต้องการให้
นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละและบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงจัดตั้งโครงการบริจาคโลหิตและตรวจสุขภาพเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก
ถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นักศึกษารู้จักการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม
2. เพือ่ ป้องกันการขาดแคลนโลหิตของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
3. เพือ่ เป็นการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
มีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และรู้จักคุณค่าของความเสียสละปลูกฝัง
จิตสานึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมทั้งการแสดงออกซึ่งความเทิดทูลชาติ พระมหากษัตริย์

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
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ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา/อนุมัติ
2. ขั้นดาเนินงาน
- บริจาคในภาคเรียนแรก
- บริจาคในภาคเรียนที่สอง
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานปรับปรุงแก้ไข

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยสารวจรายชื่อ และการมีส่วนร่วม
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษา มีความเสียสละได้รู้จักการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่
สังคม
2. สภากาชาดมีโลหิตสารองเพิ่มมากขึ้นป้องกันการขาดแคลนโลหิต
ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ทันต่อความต้องการของผู้ป่วย

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นายสงวน ฮองต้น )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
ม.6 ต. 6.1
ชื่อโครงการ

พิธีไหว้ครู

216
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ผู้เข้ารับการศึกษาในสานักใด หรือ
สถานศึกษาใด ยึดถือและปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนี้ พิธีไหว้ครูเป็น
การแสดงออกซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ของลูกศิษย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญยิ่ง ที่ทาลูก
ศิษย์ได้แสดงออกถึงมุธิตาต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ดีงาม เป็นที่ชื่นชมของสังคม ดังนั้น ฝ่าย
กิจการนักศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจาทุก ๆ
ปี ในเดือนมิถุนายน เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงพระคุณครู-อาจารย์
2. เพือ่ ให้นักศึกษา ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม เป็นอยู่อย่างไทย
3. เพือ่ ให้นักศึกษา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีระเบียบ มีวินัย รู้จักรับผิดชอบ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา มีจิตใจงามระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ของตน

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555

217
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผน
- เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- จักเตรียมเอกสาร
- จัดเตรียมสถานที่
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการ
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผล
- รายงานผล

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

13,100 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยการสารวจรายชื่อนักศึกษา และการมีส่วนร่วม
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์มากขึ้น
2. นักศึกษา ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม มีความรักและเคารพครูอาจารย์ ซึ่งเป็น
มารยาทที่ดีงาม

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวดวงกมล รักษาเมือง )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม.6 ต. 6.1
ชื่อโครงการ

ประเพณีเข้าพรรษา

218
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวสุมิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย เป็นสิ่งที่ดีงาม สมควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
เอาไว้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้คานึงถึงความสาคัญ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีของ
ไทย เพื่อปลูกฝังจิตสานึก และตระหนักถึงความรักความสามัคคี รู้จักรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
2. เพือ่ สร้างความรักสามัคคีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
3. เพือ่ สร้างจิตสานึกให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้มีการพัฒนา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาเป็นคนมีความรับผิดชอบ
มีตระหนักถึงความรักความสามัคคี รู้จักรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
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กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผน
- เสนอโครงการ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการ
- จักเตรียมเอกสาร
- จัดเตรียมสถานที่
2. ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการ
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผล
- รายงานผล

สถานที่ดาเนินการ

วัดดงคา อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ

14,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยการสารวจรายชื่อนักศึกษา และการมีส่วนร่วม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
3. นักศึกษา มีความรัก สามัคคีมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน
4. นักศึกษา ได้ตระหนักถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุมิตรา มาลาเภา )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 6 ต. 6.1
ชื่อโครงการ

วันแม่แห่งชาติ
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ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวสุทธิพร นามชู
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันที่สาคัญยิ่งสาหรับชาวไทยทั่งทั้งประเทศ เพราะเป็นวันที่มีการ
เฉลิมฉลองเนื่องวันที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่หน่วยงานที่เป็นทั้ง
ภาคส่วนราชการและภาคส่วนเอกชนาต่างร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ทั่งทั้งประเทศ เพื่อเป็นการระลึกถึง
และตอบแทนพระคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นพ่ อที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงตากตาพระวงกายสร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์
แก่ชาวชนชาวไทยตลอดมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านได้ระลึกพระคุณของ
พระองค์ท่าน ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้
นักศึกษาและครูอาจารย์ได้ทาร่วมกันในวันนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2. เพือ่ ให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กาเนิดแก่ตน
3. เพือ่ ให้นักศึกษาได้ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณแม่
2. นักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
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ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา/อนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานปรับปรุงแก้ไข

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

6,200 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสังเกตนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2. เพือ่ ให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กาเนิดแก่ตน

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุทธิพร นามชู )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 6 ต. 6.1

222
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

วันพ่อแห่งชาติ
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวสุมิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เป็นวันที่สาคัญยิ่งสาหรับชาวไทยทั่งทั้งประเทศ เพราะเป็นวันที่มีการ
เฉลิมฉลองเนื่องวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา
ในวันที่หน่วยงานที่เป็นทั้งภาคส่วนราชการและภาคส่วนเอกชนาต่างร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ทั่งทั้ง
ประเทศ เพื่อเป็นการระลึกถึงและตอบแทนพระคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงตากตาพระวงกาย
สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่ชาวชนชาวไทยตลอดมา
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านได้ระลึกพระคุณของ
พระองค์ท่าน ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนนักศึกษา
และครูอาจารย์ได้ทาร่วมกันในวันนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อผู้ให้กาเนิดแก่ตน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณพ่อ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
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ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2556
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา/อนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานปรับปรุงแก้ไข

สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

5,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสังเกตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อผู้ให้กาเนิดแก่ตน

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุมิตรา มาลาเภา )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 6 ต. 6.1

224
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นายสงวน ฮองต้น
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่
มีข อบเขตจากั ด และการเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสู่สังคมวัฒนธรรมตะวันตก จากผลของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และโทษต่อการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ยังอยู่ใน
วัยรุ่นหรือวัยเรียนอยู่ ได้รับเอาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติโดยมิได้มี การพิจารณาไตร่ตรองว่าเหมาะสมกับ
การดารงชีวิตในสังคมและประเพณีอันดีงามของไทยหรือไม่ จากพฤติกรรมนี้ทาให้นักศึกษาในทุกวันนี้ เป็นผู้ที่
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของคนไทย และมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมที่เลวร้ายหรือตกต่าลง
ทุกวัน ซึ่งจะเป็นภัยต่อคนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมและประเทศชาติต่อไปได้
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่มี
แนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นผู้ขาดคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและค่านิยมอันดีงามของไทย
มากขึ้น ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงได้จัดให้มี โครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริย ธรรม ขึ้น เพื่อพัฒนาแก้ไ ข
พฤติกรรมของนักเรียนสู่การประพฤติปฏิบัติในทางที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่อเพื่อนครูร่วมวิทยาลัย บุคคลทั่วไป
เพื่อให้ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์เป็นคนดีของครองครัวและสังคม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิทยาลัย
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีความคิดดี ทาดี และค่านิยมที่พึงประสงค์
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง และผู้อื่น
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์เป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- จัดนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
- นักเรียนเข้ารับ
การอบรมตามกาหนด
3.สรุปผล
-ประเมินผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

วัดบูรพาวัน อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ

329,000 บาท

วิธีการประเมินผล
1.แบบสอบถาม
2.แบบสังเกตพฤติกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิทยาลัย
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2. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาความมีระเบียบวินัยในตนเอง และผู้อื่น
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยในการอยู่ร่วมกับ
สังคม
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์
ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นายสงวน ฮองต้น )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
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ม. 6 ต. 6.1
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ชื่อโครงการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา

ม. 6 ต. 6.2
ชื่อโครงการ

ปรับปรุงทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อม

228
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวสุมิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้ตกแต่งทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ ปรับสภาพบริเวณวิทยาลัยให้น่าอยู่น่าเรียน
เพื่อให้เกิดการคลายเครียด หลักการเรียน การสอนและวิธีนิยมทากันมากในถานศึกษาปัจจุบันคือการปลูกต้นไม้
ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งนอกจากจะทาให้จิตใจสบายมากขึ้นและยังทาให้เกิดความสดชื่นและร่มรื่นภายใน
วิทยาลัยอีกด้วย โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนช่วยกันส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักการเพาะชา ทาบกิ่ง ตอนกิ่งเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.เพื่อเรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจและประสบการณ์ตรง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สถานศึกษามีทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอน

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
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ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
1. ขั้นเตรียมการ
- วาระการประชุม
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- จัดเตรียมเอกสาร
- จัดเตรียมสถานที่
2. ขั้นดาเนินการ
- จัดซื้อพันธุ์ไม้
- ปฏิบัติงานตามแผนงาน
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุปผล
- รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

25,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยการสารวจรายชื่อนักเรียน และการมีส่วนร่วม
2.ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความชานาญในการติดตา ตอน ทาบกิ่งเพาะชา
พันธุ์ไม้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการดูวิธีการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์ตรง

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
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( นางสาวสุมิตรา มาลาเภา )

( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 6 ต. 6.2
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ม. 6. ต. 6.3
ชื่อโครงการ

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายใน ครั้งที่ ๑๐
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ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
นางสาวสุมิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในยุคปัจจุบันนั้นการออกกาลังกายเป็นสิ่งสาคัญมากต่อการดารงชีวิตเพราะการออกกาลังกาย
ส่งผลที่ต่อการดารงชีวิตและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงหลีกเลี่ยงและห่างไกล
จากการมั่วสุ่มจากยาเสพติดหรือของมั่วเมาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงต้องดาเนินการโครงการ การแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ขึ้นและยังเป็น
โครงการต่อเนื่องหรืออาจจะเรียกว่า การแข่งขันฟุตซอลประเพณีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงไป
แล้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. เพื่อให้นักศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจนักกีฬา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีระเบียบมีวินัย ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทาให้นักศึกษา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
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กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.
ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย
.

พ.ศ. 2556
ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย.

๑ 1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. จัดเตรียมสถานที่
3.ขั้นตอนดาเนินงาน
-ประเมินผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินการ

สนามกีฬาวิทยาเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

5,500 บาท

วิธีการประเมินผล

1.ประเมินจากากรสังเกตของนักศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
2.ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-นักศึกษามีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-นักศึกษามีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวสุมิตรา มาลาเภา )

ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต )

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย )
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )

ม. 6 ต. 6.3
ชื่อโครงการ

กีฬาภายใน
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ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นายยศพร บุรีเพีย
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันกีฬาสี ภายในวิทยาลัยถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนเป็ นอย่างดี เพื่อให้นกั ศึกษาได้
ผ่อนคลายจากการเรี ยนหนังสื อและห่างไกลจากยาเสพติด
ดังนั้นจึงจัดการแข่งขันกี ฬาเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นรู ้จกั รับผิดชอบใน
งานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ได้ออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพและเป็ นการสร้างความสามัคคี มีน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน รู ้แพ้
รู้ชนะรู้อภัย ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพแก่ นักศึกษาในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ นักศึกษามีความสนใจในการออกกาลังกายมากขึ้น
2. เพื่อให้ นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
นักศึกษา ทั้งหมดภายในสถานศึกษา จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความสนใจในการออกกาลังกายเล่นกีฬา รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น
2. นักเรี ยนนักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556
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พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา/อนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินงาน
- แข่ งขันกีฬา รอบคัดเลือก
- แข่งขันกีฬา รอบชิ งชนะเลิศ
3. ขั้นสรุ ปผล
- ประเมินผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานปรับปรุ งแก้ไข

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

44,600 บาท

วิธีการประเมินผล
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

1. ประเมินผลโดยการสังเกตและการมีส่วนร่ วม
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
1. นักศึกษา มีความสนใจออกกาลังกายในการเล่นกีฬา และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา รู ้แพ้
รู้ชนะ และรู้อภัย
3. นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ลงชื่อ..………………………….ผูเ้ สนอโครงการ
( นายยศพร บุรีเพีย )

ลงชื่อ………………………..ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..……………………….ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ……..………………...ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ

ม. 6 ต. 6.3
โครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง
( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกัญ ญาสิ ริ ว ฒ
ั นาพรรณวดี เพื่ อ รณรงค์ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ภายในประเทศให้ดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพโดยความร่ วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและ
เอกชนกระตุ น้ และปลุ กจิ ตสานึ กของคนในชาติ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักว่าการที่ จะเอาชนะ
ปั ญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ ว โดยหลักการดาเนินงามโครงการ TO BE NUMBER ONE จะยึดวัยรุ่ นและเยาวชน
เป็ นศูนย์กลางเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย “วัยรุ่ นและเยาวชนมี กระแสนิ ยมการเป็ นหนึ่ งโดยไม่พ่ ึงยาเสพติ ด ” และ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ได้พระราชทานแนวทางการดาเนิ นงานโครงการโดยให้
จังหวัดขยายผลการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
การบ้านดุง
วิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ณิ ช ยการบ้า นดุ งเป็ นองค์ก รหนึ่ งที่ ตระหนักถึ งความส าคัญของปั ญหายาเสพติ ด
ภายในประเทศและในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็ นการสนองพระดารัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิ ริวฒั นาพรรณวดี ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยในการนี้ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง จึงกาหนดจัดทาโครงการ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ช
การการบ้านดุง ประจาปี 2555 เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กลุ่มเด็กเยาวชน คนรุ่ นใหม่ หันมาใช้วลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์โดยหันมาสนใจและทากิ จกรรมที่สร้ างสรรค์ เช่ น การรวมกลุ่มเล่นดนตรี เข้าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ต่าง ๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความสามัคคีและปลุ กจิตสานึ กความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ
และไม่หนั ไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งยังเป็ นการสร้างเครื อข่าย TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นเยาวชนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ให้เป็ นคนรุ่ น
ใหม่และเป็ นหนึ่งได้โดยไม่พ่ งึ พายาเสพติดและพร้อมที่จะเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดแก่ผอู ้ ื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างกระแสค่านิ ยมแก่ วยั รุ่ นและเยาวชนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุ งและ
ประชาชนทัว่ ไปไม่ให้ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อเพิ่มเครื อข่าย TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงให้ส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้เป็ นคนรุ่ นใหม่และเป็ นหนึ่งได้โดยไม่พ่ งึ พายาเสพติด
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3. เพื่อสนับสนุ นวัยรุ่ น เยาวชนในวิทยาลัยและประชาชนทัว่ ไปในการทากิจกรรมสร้ างสรรค์
โดยการสนับสนุนของสังคมให้เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่เชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตัวเอง
4. เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีเวทีสาหรับแสดงออกซึ่ งความสามารถและความคิดสร้างสรรค์และ
หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่พ่ งึ พายาเสพติด
5. เพื่อให้วยั รุ่ นเยาวชนได้ส่งเสริ มบุคลิกภาพและการมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยไม่พ่ ึงพายา
เสพติด
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
- รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
จานวนกลุ่มเป้ าหมาย 1,100 คน และตรวจหาสารเสพติดเพื่อค้นหาผูต้ ิดสารเสพติดใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชการบ้านดุง
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษารู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยหันมาสนใจและทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
เกิดความสามัคคีโดยเป็ นหนึ่งไม่พ่ งึ พายาเสพติด

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
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ปี การศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
-ประชุมปรึ กษาหารื อกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
งบประมาณ
- ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมชี้แจงคณะทางานและ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ า
หมายทราบเพื่อเข้าร่ วม
โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตามโครงการ
3. ขั้นสรุปผลโครงการ
-ติดตามและสรุ ปผลโครงการ

สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณและทรัพยากร

15,000 บาท

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. วัย รุ่ นและเยาวชนในวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการบ้า นดุ ง และประชาชนทั่วไปไม่ ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
2. เครื อข่าย TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง ในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นเยาวชนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงให้เป็ นคนรุ่ นใหม่และเป็ นหนึ่ งได้
โดยไม่พึงพายาเสพติด
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3. วัย รุ่ น เยาวชนในวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการบ้า นดุ ง และประชาชนทั่ว ไปได้ รั บ
การสนุ บสนุ นในการจัดกิจการรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุ นของสังคมให้เป็ นคนรุ่ นใหม่
ที่เชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในตัวเอง
4. เด็ก เยาวชน มีเวทีสาหรับแสดงออกซึ่งความสามารถและคิดสร้างสรรค์
ลงชื่อ..………………………….ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวดวงกมล รักษาเมือง )

ลงชื่อ………………………..ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..……………………….ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ……..………………...ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

ม. 6 ต. 6.3
ชื่อโครงการ
ลักษณะของโครงการ

ชมรมนันทนาการ (แอโรบิกแดนซ์ )
( / ) ใหม่
( ) ต่ อเนื่อง
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
อาจารย์ใหญ่
ฝ่ ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากในยุคปั จจุบนั นั้นการออกกาลังกายเป็ นสิ่ งสาคัญมากต่อการดารงชี วิตเพราะการออกกาลังกาย
ส่ งผลที่ต่อการดารงชี วิตและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่ างกายแข็งแรงหลี กเลี่ ยงและห่ างไกล
จากการมัว่ สุ่ มจากยาเสพติดหรื อของมัว่ เมาต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้นทางฝ่ ายกิจการนักศึกษาจึงต้องดาเนิ นการโครงการ การเต้นแอโรบิกแดนซ์ในครั้งนี้ ข้ ึนและยังเป็ น
โครงการต่อเนื่องหรื ออาจจะเรี ยกว่า การเต้นแอโรบิกแดนซ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงไปแล้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา เข้าร่ วมกิจกรรมตามความสมัครใจ
2. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา ได้รับความผ่อนคลายโดยการเข้าร่ วมชมรม
3. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษามีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
นอกเหนือจากเวลาเรี ยน
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
ครู และบุคลาการทางการศึกษา 45 คน
นักศึกษา ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม และ อุตสาหกรรม จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
นักศึกษา ได้ผอ่ นคลาย ได้รับประโยชน์จาการเข้าร่ วมกิจกรรม และมีค่านิยมที่ดีใน
งานวิชาชีพต่าง ๆ

ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี การศึกษา 2555
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พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา/อนุมตั ิ
- แต่งตั้งอาจารย์ประจา
ชมรม
2. ขั้นดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมแต่ละ
ชมรม
3. ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
- สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
- รายงานปรับปรุ ง
แก้ไข

สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

5,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลโดยการสังเกตและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
2. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
นักเรี ยน นักศึกษาใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ และร่ วมทากิจกรรมจากการ
เข้าร่ วมชมรมที่ตนเองสนใ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

ลงชื่อ..………………………….ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )

ลงชื่อ………………………..ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..……………………….ผูพ้ ิจารณาโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ……..………………...ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
ม. 6 ต. 6.3

ชื่อโครงการ

โครงการประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้ านดุง
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ประเภทโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( / ) ใหม่ ( ) ต่ อเนื่อง
อาจารย์ดวงกมล รักษาเมือง
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการดาเนินงานโครงการประกวดดาว เดือน และ ทาให้นกั ศึกษาได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว
และ ความรู้โดยหลักการดาเนินงานโครงการ ประกวด ดาว - เดือน จะยึดวัยรุ่ นและเยาวชนให้เป็ นศูนย์กลางเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายและเพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่ายอมรับทั้งภายในแล ภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชย
การบ้านดุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงเป็ นองค์กรหนึ่งที่ตระหนักถึงความสาคัญในการแสดงออก ทั้งด้าน
ความสามารถ ไหวพริ บ รวมทั้งกริ ยามารยาทและยังเป็ นที่จุดเริ่ มต้นที่ทาให้นกั ศึกษาหันมาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยหันมาสนใจและทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การรวมกลุ่มเล่นดนตรี การทากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคี และปลุกจิตสานึกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนเยาวชนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงให้เป็ นคนรุ่ นใหม่และเป็ นที่ยอมรับใน
ความสามารถของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเป็ นแรงผลักดันในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรี และการขับร้องเพลงได้แสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที่และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
2.เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นดนตรี และขับร้องเพลง
3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความบันเทิงและผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการปฏิบตั ิงานในมิติความ
สมดุลของชีวติ กับการทางาน
4. เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคีภายในและเสริ มสร้างวัฒนธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการ
บ้านดุงให้เข้มแข็ง
5 .เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
6. เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาเป็ นตัวแทนของวิทยาลัยในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
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- รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสู งปี ที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุงจานวน
กลุ่มเป้ าหมาย 450 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษารู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยหันมาสนใจและทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
เกิดความสามัคคีโดยการใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2555
พ.ศ. 2555

กิจกรรม
พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค.

ก.พ.

1. ขั้นเตรียมการ
--ประชุมปรึ กษาหารื อกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
งบประมาณ
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมชี้แจงคณะทางานและ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ า หมาย
ทราบเพื่อเข้าร่ วมโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตามโครงการ

3. ขั้นสรุ ปผลโครงการ
-ติดตามและสรุ ปผลโครงการ

สถานทีด่ าเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณและทรัพยากร 2,000 บาท
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

มี.ค.

เม.ย
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๑. ทาให้นกั ศึกษากล้าแสดงออกและใช้ความคิดสร้างสรรค์
๒. ทาให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
๓. ทาให้นกั ศึกษาได้รับความบันเทิงและผ่อนคลายจากการทางาน
๔. ทาให้นกั ศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ลงชื่อ..…………………….…….ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวดวงกมล รักษาเมือง)
ลงชื่อ..……………………….ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ชื่อโครงการ

ลงชื่อ………………………..ที่ปรึ กษาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)
ลงชื่อ……..………………...ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

ม. 6 ต. 6.4
โครงการอบรมให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรี ยน
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ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

( ) ใหม่
( / ) ต่ อเนื่อง
นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกิจการ นักศึกษา

หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดารัสแก่พสกนิ กรชาวไทยเกี่ยวกับ
การดาเนินชีวติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็ นปรัชญาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคานึงการรู ้จกั พึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสิ นใจและกระทาใน
สิ่ งที่ควรจะเป็ น เพือ่ ให้สามารถดารงชีวติ อย่างยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
การวางรากฐานการดาเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อง
ปลูกฝั งให้เกิ ดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็ นอนาคตของชาติ ซึ่ งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึ กในความเป็ นชาติไทย และ
วิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561)
ซึ่ งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และ
นอกจากนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้กาหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความ
สานึ ก ในความเป็ นชาติ ไ ทย และวิ ถี ชี วิ ตตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ เป็ นกรอบแนวทางให้
สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลื่ อนสู่ สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง เป็ น
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และเพื่อเป็ นการตอบสนองวิสัยทัศน์โรงเรี ยน ที่ กล่ าวว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ช ยการบ้า นดุ ง สามารถพัฒนาครู ไ ด้ตามมาตรฐาน ประสานกับ ชุ ม ชน โดยใช้ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นร่ ว มจัด
การศึกษาให้เด็กทุกคนมีคุณธรรมนาความรู ้ เป็ นผูน้ าด้านวิชาชี พตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึง
ได้จดั ทาโครงการอบรมให้ความรู ้ และสร้ างความเข้าใจหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งแก่ ครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษา และผูเ้ รี ย น วิทยาลัย เทคโนโลยีพ ณิ ชยการบ้า นดุ ง สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุดรธานี เขต 3 ปี การศึกษา 2555 ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจสามารถปฏิ บตั ิตาม
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งได้อย่า งถู ก ต้อง เป็ นผูม้ ี คุณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ต ามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน ครู /บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
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3. เพื่อให้นกั ศึกษาเป็ นผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั นักเรี ยน ครู /บุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 45 คน
- นักศึกษา จานวน 1,100 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็ นผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูอ่ ย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปี การศึกษา2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

พ.ศ.2556
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๑ 1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. จัดเตรียมสถานที่
3.ขั้นตอนดาเนินงาน
-ประเมินผล
-รายงานผล
สถานทีด่ าเนินการ

วิทยาเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง

งบประมาณ

2,000 บาท

วิธีการประเมินผล

1.ประเมินจากการสังเกตของนักศึกษาที่เข้ามาร่ วมกิจกรรม
2.ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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1.นักศึกษา ครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
2. นักศึกษา ครู และบุคลากรเป็ นผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูอ่ ย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ลงชื่อ..………………………….ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )

ลงชื่อ………………………..ผูพ้ ิจารณาโครงการ
(นายสิ นสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ..……………………….ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ……..………………...ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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มาตรฐานที่ 7
ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
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แผนปฏิบัติการประจาปี ที่โรงเรียนใช้ จริง ตามมาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
แผน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1
1.โครงการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก

เป้าหมาย
ระยะเวลา
(จะทาอะไร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง วัน คน) ระหว่าง วัน เดือน ปี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรภายใน
จานวน 45 คน
ภายนอก จานวน
10 คน

พ.ค. 55 – มิ.ย. 55

1,500

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ภายใน

2. โครงการจัดทา
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน

พ.ย. 55 – เม.ย. 56

10,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ภายใน

3. โครงการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
จานวน 45 คน

พ.ย. 55 – เม.ย. 56

1,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ภายใน

4. โครงการจัดทา
รายงานประจาปี

ฝ่ ายต่าง ๆ
จานวน 8 ฝ่ าย

เม.ย. 56

1,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ตัวบ่งชี้

สถานศึกษามี
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใช้เป็ น
แนวทางในการ
ดาเนินงาน
สถานศึกษาได้มี
การจัดทา
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
รายงาน
ประจาปี ต่อไป
สถานศึกษามี
โครงการ
ติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
สถานศึกษามี
การจัดทา
รายงาน
ประจาปี อย่าง
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5. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่ องจากผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2
โครงการตรวจสอบ
ผลคุณภาพ
การดาเนิ นงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555

ฝ่ ายต่าง ๆ
จานวน 8 ฝ่ าย
สาขางาน
จานวน 11 สาขา

พ.ย. 55 – เม.ย. 56

2,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ภายใน

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7
มาตรฐาน 35
ตัวบ่งชี้

มี.ค. – เม.ย. 56

5,000

ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ต่อเนื่องทุก ๆ ปี
สถานศึกษาได้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากการ
แนะตาของผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก
สถานศึกษามี
ผลตัวบ่งชี้อยูใ่ น
เกณฑ์ ดี
จานวน 24 – 29
ตัวบ่งชี้
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ม. 7 ต. 7.1
ชื่อโครงการ

การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอก
ประเภทโครงการ
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสถาพร ปุกหุต
ที่ปรึกษาโครงการ
นายสินสมบัติ ปุกหุต
ผู้อานวยการโครงการ
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยได้กาหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดทาโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทางฝ่ายประกันคุณภาพจะได้รวบรวบ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของฝ่าย สาขาวิชา/สาขางาน และงานต่าง ๆ จัดทาเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดังนั้นก่อนเริ่มดาเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใน 3 - 5ปี วิทยาลัยจึง
กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุก ๆคน ของวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานนี้
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับคุณภาพการศึกษาภายนอก
4. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาเนินงานไป
อย่างมีคุณภาพละมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะครูอาจารย์ของสถานศึกษาจานวน 45 คน ภายนอกสถานศึกษาจานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๓-๕ ปี
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
- ดาเนินการตามแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.สรุปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
1,500 บาท
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุก ๆ คน มีส่วนร่วมในในพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนที่กาหนดไว้

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสถาพร ปุกหุต)

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ม. 7 ต. 7.1
ชื่อโครงการ

การจัดทาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสถาพร ปุกหุต

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อานวยการโครงการ

ผู้จัดการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน

(  ) ต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
ด้วยตามมาตรที่ ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
ดังนั้น ทางฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายใน
ดาเนินการตาม ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
2. เพื่อให้ครูอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้จัดทาการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. เพื่อให้มีการายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวนทั้งหมด 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตังบ่งชี้ที่กาหนด
2. สถานศึกษามีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

254
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- พิจารณา / อนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
-อบรมครูอาจารย์
- ดาเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
- ติดตามประเมินผล
๓. ขั้นสรุปผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานประเมินตนเอง
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

10,000 บาท

ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ

1. ครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้จัดทาการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
2. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. มีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสถาพร ปุกหุต)

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

255
ม. 7 ต. 7.1
ชื่อโครงการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

( ) ใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสถาพร ปุกหุต

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อานวยการโครงการ

ผู้จัดการ

(  ) ต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน
หลักการและเหตุผล
ด้วยตามที่วิทยาลัยฯได้ดาเนินการมาตราที่ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ครูอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการจัดให้มีโครงการ /
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามที่ได้
กาหนดไว้
เพื่อการดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในจึงได้จัดทาโครงการตืดตามรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน การประเมินผลและนาผลไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพภายในต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานถึงผลการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน และนาผลไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวนทั้งหมด 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีระบบการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2. สถานศึกษามีการปรับปรุงรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

256
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 พิจารณา / อนุมัติ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
๒. ขั้นตอนดาเนินงาน
2.1. อบรมครูอาจารย์
2.2 ดาเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
2.3 ติดตามประเมินผล
3. ขั้นสรุปผล
3.1 สรุปผลการดาเนินงาน
3.2 รายงานประเมินตนเอง
สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท

ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ

1. ครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้จัดทาการประกันคุณภาพภายใน
2 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. มีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

ลงชื่อ .............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสถาพร ปุกหุต)
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)
ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

257
ม. 7 ต. 7.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

โครงการจัดทารายงานประจาปี
( ) ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง
นางสาวสถาพร ปุกหุต
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยได้กาหนดให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานต่าง ๆ ประชุม
ปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยกาหนดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นปีการศึกษาในเดือน เมษายน ของทุกปีหลังจากทางฝ่ายบริหาร
งานแผนและงบประมาณจะได้รวบรวม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสาขางาน/สาขางาน และงานต่าง ๆ
จัดทาเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ดังนั้นก่อนเริ่ม
การดาเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดาเนินงานนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปี และเป็นแม่บทในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีดาเนินงานต่อไป
อย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ฝ่ายต่างๆ จานวน 8 ฝ่าย
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้

258
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปีการศึกษา 2555
พ.ศ 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งผู้จัดการทาแผน
2. ขั้นดาเนินงาน
- ดาเนินการทา
แผนปฏิบัติการฯ
-ดาเนินงานตามแผน
3.ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

งบประมาณ

1,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2 .บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาทุกๆคน มีส่วนร่วมในในพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนที่กาหนดไว้

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสถาพร ปุกหุต)

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)

259
ม. 7 ต. 7.1
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
( ) ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง
นายชาคริต พรมเรืองเดช
นายสินสมบัติ ปุกหุต
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยได้กาหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดทาโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทางฝ่ายประกันคุณภาพจะได้รวบรวบ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของฝ่าย สาขาวิชา/สาขางาน และงานต่าง ๆ จัดทาเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นแผนพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดังนั้นก่อนเริ่มดาเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใน 3 – 5 ปี วิทยาลัยจึง
กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุก ๆคน ของวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานนี้
วัตถุประสงค์
1. มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับคุณภาพการศึกษาภายนอก
3. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาเนินงานไปอย่างมี
คุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ฝ่ายต่างๆจานวน 8 ฝ่าย สาขางาน จานวน 11 สาขา
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 - 5 ปี
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ
2.ขั้นตอนดาเนินงาน
- ดาเนินการตามแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.สรุปประเมินผล
-ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
2,000 บาท
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุก ๆ คน มีส่วนร่วมในในพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนที่กาหนดไว้

ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาคริต พรมเรืองเดช)

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ม. 7 ต. 7.2
โครงการตรวจสอบผลคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
( ) ใหม่ (  ) ต่อเนื่อง
นายชาคริต พรมเรืองเดช
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยได้กาหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
สาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานต่าง ๆ ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยกาหนดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นปีการศึกษาในเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 หลังจากทาง
ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในจะได้รวบรวมเอกสารงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสาขางาน/สาขางาน และงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบผล
คุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และดาเนินการจัดทาเป็นรายงานประจาปีของ
วิทยาลัยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ต่อไป เพื่อให้การจัดการศึกษาโดยการดาเนินการของครู
อาจารย์ ผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาการตรวจสอบผลคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 ประจาปี ในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เพื่อให้การบริหารงานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในของสถานศึกษาเป็นไปตาม
รายงานประจาปีดาเนินงานต่อไปอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จานวนทั้งหมด 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
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การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1.ขั้นเตรียมการ
-เสนอโครงการ
-แต่งตั้งผู้จัดการทาแผน
2. ขั้นดาเนินงาน
- ดาเนินการทา
แผนปฏิบัติการฯ
-ดาเนินงานตามแผน
3.ขั้นสรุปผล
- ประเมินผล
-สรุปผล
-รายงานผล
สถานที่ดาเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
งบประมาณ

5,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สถานศึกษามีการตรวจสอบผลคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาทุกๆคน มีส่วนร่วมในในพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนที่กาหนดไว้
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาคริต พรมเรืองเดช)

ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ
( นายสินสมบัติ ปุกหุต)

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางศุภลักษณ์ บุรีเพีย)
(นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย)
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ภาคผนวก
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
ที่
/ ๒๕๕๖
เรื่ อง แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งที่ สอศ. พ.ศ. ๒๕๕๕
............................................................................................
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพ และตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินงานในการตรวจติดตามงาน
ประกันภายในวิทยาลัยฯให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง และเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุล่วงและมี
ประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบและติดตาม ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปั จจุบนั จึงตั้งแต่งคณะกรรมการ
มอบหมายหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งที่ สอศ. พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อตรวจสอบติดตามโดยมี
รายละเอียดแนบท้ายคาสัง่ นี้
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินงานที่มอบหมาย ด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบ
อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้งานลุล่วงและมีประสิ ทธิ ภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

..........................................................
( นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย )
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการบ้านดุง
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หน้ าที่ฝ่ายต่ าง ๆ รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่ งที่ สอศ. พ.ศ. 2555
_____________________
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว ) โครงการสอนเสริ มรายวิชาในแต่ละชั้น
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ ) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ( นางสาวพิมลรัชดา แก้วเพชร ) โครงการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว ) โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบ (V – Net)
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 ( ว่าที่ร้อยตรี หญิงดาราพร กุลพลเมือง ) โครงการสอนเสริ มภาษาอังกฤษเตรี ยม
ทดสอบ (V – Net)
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย ) โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7 ( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ ) โครงการสอบซ่อมเสริ มนักเรี ยนนักศึกษาที่มีผล
การเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8 ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ ) โครงการสารวจผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ประกอบ
อาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9 ( นางสาวสุ กญั ญา หนันแป ) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน สถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การ ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1
1.โครงการปรับปรุ งคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ ( นายสหัชพร จิตติสุวรรณ )
2.โครงการสารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
3.โครงการทดลองใช้และประเมินผลหลักสู ตร ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
4.โครงการนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไปใช้ ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
โครงการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
( นายวีระชัย ดวงดุ )
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3
1.โครงการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
การบูรณาการ ( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์ )
2. โครงการให้ครู จดั ทาสื่ อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
(นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์ )
3. โครงการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและทาการบันทึกหลังสอน
( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์ )
4. โครงการอบรมปฏิบตั ิการทาวิจยั และการทาวิจยั ของครู (นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์)
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มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
โครงการปรับปรุ งคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5
1. โครงการสารวจและคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กสัมพันธ์กบั
สาขางาน ( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์ )
2. โครงการนิเทศผูเ้ รี ยนก่อน – ระหว่างการฝึ กงาน ( นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์ )
3. โครงการวัดผลและสัมมนาการฝึ กงานร่ วมกับสถานประกอบการ (นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรักษ์)
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1
1. โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ( นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุ่น )
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ( นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุ่น )
3. โครงการประเมินคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ( นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุ่น )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2
1. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี 55 ( นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุ่น )
2. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
( นางสาวสุ จิตรา ปู่ หลุ่น )
3. โครงการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ( นางสาวอรอนงค์ หลักคา )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3
1. โครงการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
( นางสาวอรอนงค์ หลักคา )
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
( นางสาวอรอนงค์ หลักคา )
3. โครงการการประเมินผลการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
( นางสาวอรอนงค์ หลักคา )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4
1. โครงการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ( นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม )
2. โครงการจัดประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภาคเรี ยนที่ 1
และภาคเรี ยนที่ 2 ( นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม )
3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผปู้ กครอง
( นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม )
4. โครงการประเมินผลการบริ หารและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
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( นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5
1. โครงการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบสารองเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
( สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ )
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั
( สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ )
3. โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
( สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6
1. โครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยง ด้านความปลอดภัย
( นายโยทิน จันทะไหม )
2. โครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยง ด้านการทะเลาะวิวาท
( นายศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว )
3. โครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยง ด้านสิ่ งเสพติด
( นายปริ นทพล กองศรี นนท์ )
4. โครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยง ด้านสังคม
( นายวชิระ ธรรมมามนธ์ ) ( นายกัมปนาท จันทา )
5. โครงการวิเคราะห์และจัดทาแผนงานบริ การความเสี่ ยง ด้านการพนันและการมมัว่ สุ ม
( นางสาวมยุรี ราชโคตร )
6. โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยง ( นางสาวมยุรี ราชโคตร )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.7
1. โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ( นางสาวดวงกมล รักษาเมือง )
2. โครงการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา ( นายศราวุฒิ ดุงศรี แก้ว )
3. โครงการจัดตั้งระบบเครื อข่ายผูป้ กครอง ( นางสาวมยุรี ราชโคตร )
4. โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน ( นายสมาน อินทร์พามา )
5. โครงการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญหาเลิศในแต่ละสาขางาน (นางสาวปรี ยานุช พรหมแสงใส)
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.8
1. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษา ( นายธวัชชัย เพียแพง , นายจร
เชื่อมแก้ว , นายสมเด็จ รื่ นกลาง )
2. โครงการพัฒนาดูแลการใช้อาคารสถานที่ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และศูนย์วทิ ยบริ การ
(นายวัชรา สี นา , นายไชยยา การช่วง )
3. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ ( นายสิ ทธิพร โคตรปัจจิม , นายบุญชู ศรี ชยั มุล )
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มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.9
1. โครงการจัดหาและการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
( นายภัทรธีระ ประทุมเม )
2. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
( นายภัทรธีระ ประทุมเม )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.10
1.โครงการฝึ กอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
( นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์ )
2. โครงการมอบทุนการศึกษา ทุนวิจยั /งานสร้างสรรค์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
( นางสาววัชราภรณ์ วัธรานนท์ )
3.โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น
( นางสาววัชราภรณ์ วัชธรานนท์ )
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
( นางสาววัชราภรณ์ วัชธรานนท์ )
5.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ ( นางสาววัชราภรณ์ วัชธรานนท์ )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.11
1.โครงการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
( นางสาววรรณี ชาดา )
2.โครงการจัดหารายได้จากผลผลิตผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการเรี ยนการสอน
( นางสาววลิษา แสนสุ ข )
3.โครงการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
( นางสาววรรณี ชาดา )
4.โครงการจัดสรรงบประมาณให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและจัดประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ( นางสาววรรณี ชาดา )
5.โครงการจัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
( นางสาววลิษา แสนสุ ข )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.12
1.โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ ( นายภัทรธีระ ประทุมเม )
2.โครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้อง และสถานประกอบมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
3.โครงการร่ วมกันจัดอาชีวศึกษาในระบบปกติและทวิภาคีกบั สถานประกอบการในประเทศ
( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
4.โครงการระดมทรัพยากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ สถานประกอบการและสถานศึกษา
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( นางสาวสุ พตั รา ศรี สิม )
5. โครงการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ
( นางสาวอรอนงค์ หลักคา )
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน
( ว่าที่ร้อยตรี หญิงดาราพร กุลพลเมือง )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ
( ว่าที่ร้อยตรี หญิงดาราพร กุลพลเมือง )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชาโครงการ
ของผูเ้ รี ยน ( นายสหัชพร จิตตสุ วรรณ )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยนต่อ
สาธารณะชน ( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
( นางพรผกา โพธิ์ ขาว )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู
( นายนฤพนธ์ สุ ทธิพร )
2.โครงการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู และนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา ( นายนฤพนธ์ สุ ทธิพร )
3. โครงการเผยแพร่ ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู ต่อสาธารณชน
( นายนฤพนธ์ สุ ทธิพร )
4. โครงการนาผลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั ของครู ไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
( นายนฤพนธ์ สุ ทธิพร )
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1
1. โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริ ย ์ ( นางสาวสุ ทธิพร นามชู )
2. โครงการส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
( นางสาวสุ ทธิพร นามชู )
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3. โครงการทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ( นางสาวสุ ทธิพร นามชู )
4. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาต่อการปลุกฝังจิตสานึกด้านรัก
ชาติฯ ระบบประชาธิปไตย และทะนุบารุ งศาสนาฯ ( นางสาวสุ ทธิพร นามชู )
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2
1. โครงการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ( นายสงวน ฮองต้น )
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ ในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ( นายสงวน ฮองต้น )
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3
1. โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ ( นายยศพร บุรีเพีย )
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ ในการส่ งเสริ มด้านกีฬาและ
นันทนาการ ( นายยศพร บุรีเพีย )
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4
1. โครงการอบรมให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
2. โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วม ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1
1.โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
( นางสาวสถาพร ปุกหุต )
2. โครงการจัดทาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( นางสาวสถาพร ปุกหุต )
3. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
( นางสาวสถาพร ปุกหุต )
4. โครงการจัดทารายงานประจาปี (นายชาคริ ต พรมเรื องเดช )
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
( นายชาคริ ต พรมเรื องเดช )
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2
โครงการตรวจสอบผลคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
( นายชาคริ ต พรมเรื องเดช )
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สาขางานการบัญชี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน ( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ
( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน ( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยน
ต่อสาธารณะชน ( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ( นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะ )
สาขางานการขาย
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน ( นายวีระชัย ดวงดุ )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ ( นายวีระชัย ดวงดุ )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นายวีระชัย ดวงดุ )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน ( นายวีระชัย ดวงดุ )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยน
ต่อสาธารณะชน ( นายวีระชัย ดวงดุ )
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4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ( นายวีระชัย ดวงดุ )
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5
1.โครงการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบสารองเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม )
2.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม )
3.โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
( นายภัทรธี ระ ประทุมเม )
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน ( นางสาวสุ ทธิพร นามชู )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ ( นางสาวสุ ทธิพร นามชู )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นายสหัชพร จิตตสุ วรรณ )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน ( นายสหัชพร จิตตสุ วรรณ )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยน
ต่อสาธารณะชน ( นายสหัชพร จิตตสุ วรรณ )
4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ( นายสหัชพร จิตตสุ วรรณ )
สาขางานภาษาต่ างประเทศ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5
โครงการสอนเสริ มภาษาอังกฤษเตรี ยมทดสอบ (V – Net)
(ว่าที่ร้อยตรี หญิงดาราพร กุลพลเมือง )
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มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ
( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยน
ต่อสาธารณะชน ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ( นางสาวสุ มิตรา มาลาเภา )
สาขางานยานยนต์
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน ( นายโยทิน จันทะไหม )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ ( นายโยทิน จันทะไหม )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นายโยทิน จันทะไหม )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน ( นายโยทิน จันทะไหม )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยน
ต่อสาธารณะชน ( นายโยทิน จันทะไหม )
4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ( นายโยทิน จันทะไหม )
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6
โครงการสอนเสริ มเตรี ยมทดสอบมาตรฐานอาชีพ ( นางสาวยุภาพรรณ ใจน้อย )
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1
1.โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชนโดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รี ยน ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )
2.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตามรายวิชา
โครงการของผูเ้ รี ยน ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )
2.โครงการจัดประกวด และใช้ประโยชน์ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ตาม
รายวิชาโครงการของผูเ้ รี ยน ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )
3.โครงการเผยแพร่ ผลงานผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการของผูเ้ รี ยน
ต่อสาธารณะชน ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )
4. โครงการนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน ( นายไพวัลย์ อนันตภูมิ )

