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ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานศึกษา 
 
ประวตัิสถานศึกษา 
 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งและเปิดท าการสอนในปีการศึกษา  2546  ตามใบอนุญาตจดัตั้งเลขท่ี  
3 / 2546  โดยมีนายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  เป็นผูรั้บใบอนุญาต  นายสินสมบติั  ปุกหุต  เป็นผูจ้ดัการ  และนาย
สมาน  อินทร์พามา  เป็นครูใหญ่  โดยมีผูร่้วมก่อตั้งประกอบดว้ย  นายสวาท  บุรีเพีย  นายสินสมบติั  ปุกหุต  
นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  และนางสาวจิตรา  พลูศิริ  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียนเลขท่ี  1357  
เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   
 

ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี      269      หมู่ท่ี      6      ถนน      ค  าหนองนิด      แขวง/ต าบล      ศรีสุทโธ   เขต/
อ าเภอ      บา้นดุง      จงัหวดั      อุดรธานี      รหสัไปรษณีย ์     41190 

โทรศพัท ์     0 – 4227 – 1619,  0 – 4227 – 1655      โทรสาร      0 – 4227 – 1657  
G-mail   bctc mail  @ gmail.com                Website   w.w.w.  bctc. ac. Th. 

 
หลกัสูตรทีไ่ด้รับอนุญาตเปิดสอน  
 

               ปีการศึกษา  2546  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  
ปรับปรุง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาพณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  ซ่ึงมีสาขางาน ดงัน้ี 
  1.  สาขางานการบญัชี  2.  สาขางานการขาย 
  2.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.  สาขางานภาษาต่างประเทศ 
  
 ปีการศึกษา  2547  ไดรั้บอนุญาตเพิ่มเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2546   
ปรับปรัง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานยานยนต ์   
  2.  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลงั  และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
และไดรั้บอนุญาตให้ขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาบริหารธุรกิจ 
ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาการบญัชี    2.  สาขาวชิาการตลาด 
  3.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 ปีการศึกษา  2548  ไดรั้บอนุญาตเพิ่มหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ.  2545  ปรับปรุง  
พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาชาวชิาพณิชยการ   ดงัน้ี 

1.  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
และไดข้ออนุญาตให้ขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2.  สาชาวชิาไฟฟ้าก าลงั  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
  3.  สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 
 ปีการศึกษา  2549  ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจและประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาบริหารธุรกิจ  ดงัน้ี 
   1.  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 2.  สาขาวชิาธุรกิจสถานพยาบาล 
  2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประวชิาอุตสาหกรรม  ดงัน้ี 
   1.  สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
        และสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 
        3.  ระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์  และผลการเรียน 

 1   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิา  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  ประเภทวชิา 
                   พาณิชยกรรม  และประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  2546  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
      และประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
  

 แผนทีบ่ริเวณทีต่ั้งของวิทยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 

เขตเทศบาลต าบลบ้านดุง 
แผนทีว่ทิยาลยั 

ถนนวญิญู  (  ในเขตเทศบาล  ต.บา้นดุง  )               อ.  โพนพิสยั 
                   จ.  หนองคาย 
บ.ข.ส.   สถานีต ารวจภูธร  
            อ.  บา้นดุง 
ท่ีวา่การ         
อ.บา้นดุง      ชุมชน        ชุมชน 
                             ( ตลาด  อ. บา้นดุง ) 
   ถนน  อ.บา้นดุง  -  จ.หนองคาย  และจ.สกลนคร              อ.บา้นม่วง  
บา้นพกั           ชุมชน      จ.สกลนคร 

         
            
ถนนโพธิศรี      
                            วดัดงค า 
           ถนนบุรีเพีย 
บริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัย 
  

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  ตั้งอยท่ีูบา้นเลขท่ี  269  หมู่ท่ี  6  ต าบลศรีสุทโธ 
อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี  ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนงัสือรับรองการท า
ประโยชน์  ทะเบียนเลขท่ี  1356  เล่มท่ี  14 ข  หนา้ท่ี  6  เลขท่ีดิน  119  และทะเบียนเลขท่ี  1357  เล่มท่ี  14 ข  
หนา้ท่ี  7  เลขท่ีดิน  119   

  ทิศเหนือ  ติดท่ีตินของเอกชน 
  ทิศใต ้ ติดท่ีดินของเอกชน 
  ทิศตะวนัออก  ติดถนนค าหนองนิด 
  ทิศตะวนัตก  ติดท่ีดินของเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย 

เทคโนโลยพีณิชยการบ้านดุง 
 

B.C.T.C 
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วตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลยั 
 

 1.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาเป็นพลเมืองดี  มีความเขา้ใจ  เล่ือมใส  ศรัทธา  ในการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ธ ารงไวแ้ละยดึมัน่ในสถาบนัชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วชิาชีพในแต่ละสาขาวชิา  สามารถน าไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  น าความเจริญมาสู่ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  

      3.   เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีปัญญา  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ความสามารถใน 
การจดัการ  การตดัสินใจและการแกปั้ญหา  รู้จกัแสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเอง  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใน 
การสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ  และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
 4.  เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตยแ์ละ
มีวนิยัในตนเอง  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  ชุมชนสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข    
                     5.เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ชปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยเป็นก าลงัส าคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 6. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองท่ีตอ้งส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในท่ีห่างไกล  และขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง 
 
ปรัชญาการศึกษาของวทิยาลัย 
 ปรัชญาการศึกษาของวทิยาลยัเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวทิยาลยั  ปัจจุบนัน้ี  
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิยชการบา้นดุง  ไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง  กบั  การจดัการศึกษาในประเภท
อาชีวศึกษา  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขปรับปรุง  ฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  2545ไว ้ ดงัน้ี 

“ทกัษะล า้  คุณธรรมเด่น  เน้นความรู้  สู่สากล” 
“ทกัษะล า้” 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  เป็นวทิยาลยัประเภทอาชีวศึกษา  จดัสอนประเภทวชิา 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  และประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนในทุก
สาขาวชิาไดฝึ้กปฏิบติัจริง  และเนน้การฝึกสมรรถนะในทุกหลกัสูตร  โดยจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุ 
การฝึกอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ  ใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้ความช านาญ  เกิดทกัษะ  
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงเม่ือส าเร็จการศึกษา  ทั้งในสถานประกอบการของภาครัฐเอกชนและตลาดแรงงาน
หรือประกอบอาชีพอิสระของตนไดต่้อไป 
“คุณธรรมเด่น” 
 วทิยาลยัมุ่งเนน้และปลูกฝังใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาทอนัดี
งาม  มีจิตใจโอบออ้มอารี รู้จกัคิดในส่ิงท่ีดีงาม  รู้จกัประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีดีท่ีงาม  ช่วยเหลือผูป้กครอง  
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ชุมชน  สังคม  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  โดยจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม  ดา้นพุทธศาสนา  วฒันธรรม  การอบรมนกัเรียนนกัศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็น
ประจ า 
“เน้นความรู้” 
 วทิยาลยัท าการจดัการเรียนการสอนโดยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาชีพทุกสาขาวชิา  ซ่ึง
เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเหมาะสมและ
เพียงพอ  ด าเนินการสอนโดยยดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถทางทกัษะวชิาชีพทุกสาขาวชิา  
คิดเป็นท าเป็น  แกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผลเป็นระบบ  และใหมี้หลกัสูตรสมรรถนะในทุกสาขาวชิา  อีกทั้งได้
เชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิเฉพาะทางจากภายนอกมาท าการสอนใหค้วามรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
“สู่สากล” 
 ในโลกแห่งโลกภิวฒัน์ท่ีการการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี ความรู้ความกา้วหนา้ในทุกสาขาวชิาอยา่ง
ต่อเน่ือง  วทิยาลยัไดใ้หก้ารส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาดา้นบุคลากรครูอาจารยใ์หไ้ดรั้บความรู้ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั  
เป็นสากล  โดยการส่งเสริมใหค้รูอาจารยไ์ดไ้ปประชุม  สัมมนา  และอบรมศึกษาการวิชาการอยูเ่ป็นประจ า  
เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาพฒันานกัเรียนนกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เป็นสากล  ทดัเทียมกบัระดบัชาติและ
เขา้สู่ระบบประชาคมเอเซียนต่อไป 
 

วสัิยทัศน์ของวทิยาลยั 
VISION 

  1.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  2.  ผูเ้รียนมีสมรรถนะสูง เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัภาระงาน 
  4.  มีนวตักรรมท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัชาติ 
  5.  เตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
พนัธกจิของวทิยาลยั  

 MISSION 
             1.  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   
                2.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลย ีใหส้อดคลอ้งกบัความ 
                     เปล่ียนแปลงตามสาขาวชิาชีพ 
                3.  พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้และสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
                     ของสถานประกอบการ 
                4.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัภาระงาน  และ 
                     วชิาชีพครู 
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               5.  ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างโครงงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ของครู  
                    นกัเรียน และสนบัสนุนใหมี้การน าไปประกวด เผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณชน 
           6.  ใหค้วามรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ประเพณี  และวฒันธรรมของสมาชิกประชาคม 
                    อาเซียน 
 

อตัลกัษณ์ของวิทยาลยั  “แต่งกายดี  มีมารยาท” 
เอกลกัษณ์ของวิทยาลัย  “การบริการชุมชน” 

สัญญาลกัษณ์ของวิทยาลัย 
สัญญาลกัษณ์ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 
 
 
 

ความหมาย  
วงกลม  หมายถึง  การศึกษาเป็นศาสตร์ในสาขาวชิาต่าง ๆ ซ่ึงมีการพฒันาอยูต่ลาดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด
ตอ้งศึกษาคน้ควา้ไปตลอดกาล  เปรียบเสมือนวงกลมของลอ้ท่ีหมุนเวยีนไปไม่มีท่ีส้ินสุด 
หมวกบัณฑิต  หมายถึง  การสร้างนกัเรียนนกัศึกษาทุกคนใหเ้ป็นผูเ้พรียงพร้อมดว้ยความรู้
ความสามารถ  ทกัษะและประสบการณ์  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบอาชีพได ้ สมกบั
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดัง่บณัฑิตต่อไป 
เรือใบ  หมายถึง  การใหก้ารศึกษาดา้นพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  มีระบบการบริการจดัการ 
ทีดี  สามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของตนและของประเทศชาติต่อไป 
จานดาวเทยีม  หมายถึง  การบริหารจดัการศึกษา  โดยการน าส่ือเทคโนโลยกีารศึกษามาใชใ้น 
การเรียนการสอน  การรับรู้เทคโนโลยขี่าวสารขอ้มูลมาบูรณการให้นกัเรียนนกัศึกษาไดท้  าการศึกษา
และกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยูเ่สมอ 

 
 
สีประจ าวทิยาลยั  คือสีแดงและสีเขียว 

สีแดง  หมายถึง  ความเป็นเลิศทางทกัษะ  วชิาการ  ความรักสามคัคี  และการยดึมัน่ในคุณธรรม
จริยธรรม  และเสมือนหน่ึงความเขม้ขน้ของสายเลือดสีแดง 
สีเขียว  หมายถึง  วทิยาลยัเป็นแห่งท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยวทิยาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ    เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ท่ีจะใหก้ารบริการดา้นการศึกษาแก่ทุกคน  เปรียบเสมือนป่าไมท่ี้เขียวขจีอยูต่ลอดกาล 
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อกัษรย่อโรงเรียน   
 ภาษาไทย  คือ  ว.ท.บ.   ภาษาองักฤษ  คือ  B. C. T. C. 
 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย 

ต าแหน่ง
 

รวม 

จ านวน (คน) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ทีม่ีวุฒิ 

วชิาชีพครู
 

 

อายุงาน
เฉลีย่ 
(ปี) 

ชาย หญงิ 
ต ่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผูรั้บใบอนุญาต/
ผูอ้  านวยการ 
ผูแ้ทนผูรั้บ-
ใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ 
ครูประจ าการ 
ครูอตัราจา้ง 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
นกัการ/ภารโรง 
อ่ืนๆ 
(ระบุ)................. 

1 
 

1 
 

1 
48 
2 
1 
1 
3 

1 
 

-- 
 

1 
20 
1 
-- 
-- 
2 

-- 
 

1 
 

-- 
28 
1 
1 
1 
1 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
3 

-- 
 

-- 
 

-- 
43 
2 
1 
1 
-- 

1 
 

1 
 

1 
5 
-- 
 

-- 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

1 
 

1 
 

1 
25 
-- 
-- 
-- 

10 
 

8 
 

45 
9 
8 
6 
2 
5 
 

รวม
 

58 25 33 3 47 8 -- 28 6 

 
 คณะผู้บริหารวทิยาลยั  ปี  56 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกลุ อาย ุ วฒิุสูงสุด ประสบการณ์ (ปี) 

ผูรั้บใบอนุญาต/
ผูอ้  านวยการ 
ผูแ้ทนผูรั้บ
ใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ 

นายทรรศนภูมิ    บุรีเพีย 
 
นางศุภลกัษณ์      บุรีเพีย 
 
นายสินสมบติั     ปุกหุต 

44 
 

42 
 

65 

กศ.ม. 
 

กศ.ม. 
 

B.B.A.,น.บ.,กศ.ม. 

10 
 

8 
 

45 
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  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล วฒิุการศึกษา สถานบนัการศึกษา 

หมวด/สาขาวชิา 
ท่ีสอน 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 8 
 9 
10 
11 

 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

หมวดวชิาสามญั 
อ.  นฤพนธ์  สุทธิพร 
อ.  ชาคริต  พรมเรืองเดช 
อ.  พิมพิไล  สีนา 
อ.  สงวน  ฮองตน้ 
อ.  สุมิตรา  มาลาเภา 
อ.  ปรียานุช  พรหมแสงโส 
อ.  บุญชู  ศรีชยัมูล 
อ.  วชิระ  ธรรมมามนต์ 
อ.  สมาน  อินทร์พามา 
อ.  ศศิธร  ทพยาลยั 
อ.  สาธร  ธนาอนนัประเสริฐ 
หมวดวชิาชีพ (พาณิชย/์บริหาร) 
อ.  พรผกา  โพธ์ิขาว 
อ.  เยาวลกัษณ์  ไชยรักษ ์
อ.  วรรณี  ชาดา 
อ.  พิมลรัชดา  แกว้เพชร 
อ.  ชาญวุฒิ  หาแกว้ 
อ.  นุชรินทร์  โคตรบญัชา 
อ.  ดวงกมล  รักษาเมือง 
อ.  มยรีุ  ราชโคตร 
อ.  วรีชยั  ดวงดุ 
อ.  ทิพยาภรณ์  บุญภา 
อ.  สุทธิพร  นามชู 
อ.  สุกญัญา  หนนัแป 
อ.  ภทัรธีระ  ประทุมเม 
อ.  อุทยั  ภูมิประมาณ 
อ.  ทิพยรั์ตน์  รักษาเมือง 
อ.  ดาราพร  กุลพลเมือง 
อ.  สุพตัรา  ศรีสิม 

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

 
บธ.บ. 
บช.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บช.บ. 
บช.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 
วท.บ. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

 
ม. นเรศวร 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม.สารคาม 

ม. ราชภฏัสกลนคร 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ม. ราชธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. มหาสารคาม 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
 

ม. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ม. ราชภฏัอุบลธานี 

ว. สันตพล 
ว. สันตพล 

ม. มหาสารคาม 
ม. ราชมงคลอีสาน 

ว.  สันตพล 
ม. รัตนบณัฑิต 
ว.  สันตพล 

ม. ราชภฏัเทพสตรี 
ม. กรุงเทพธนบุรี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. กรุงเทพธนบุรี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

ว. สันตพล 
ม. ราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 

 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาองักฤษ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
พลานามยั 
สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การบญัชี 
การขาย 
การขาย 
การขาย 
การขาย 

คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 
คอมพิวเตอร์ฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 

 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 
48 
 
49 

อ.  ธญัญาวนั  สุวรรณไตร 
อ. ณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ 
อ.  วชัราภรณ์  วธัรานนท์ 
อ.  ศมนพรรณ  แสนสุข 
อ.  อรอนงค ์ หลกัค า 
อ.  ทศันีย ์ บริสุทธ์ิ 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
อ.  โยธิน  จนัทะไหม 
อ.  ปรินทพล  กองศรีนนท์ 
อ.  ยศพร  บุรีเพีย 
อ.  สมเด็จ  ร่ืนกลาง 
อ.  ศราวุฒิ  ดุงศรีแกว้ 
อ.  กมัปนาท  จนัทา 
อ. เอกชยั  สอนบุญทอง 
อ.  สิทธิพร  โคตรปัจจิม 
อ.  ไพวลัย ์ อนนัตภูมิ 
อ.  ไชยยา  การช่วง 
อ.  ธวชัชยั  เพียแพง 
อ.  วชัรา  สีนา 
อ. จร  เช่ือมแกว้ 
อาจารยพ์ิเศษ  (อุตสาหกรรม) 
อ.  ธวชัชยั   ไชยวงคค์  า 
อาจารยพ์ิเศษ  (สามญั) 
นางแจ่มจนัทร์  บุรีเพีย 

ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 
น.บ. 
. 

วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
วท.บ. 
ปวส. 
กศ.ม. 
วท.บ. 
วศ.บ. 
วศ.บ. 
วท.บ. 
ปวส. 

 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ค.บ. 

ม. สารคาม 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ว. นครราชสีมา 

ม. ราชภฏัอุดรธานี 
 

ม.ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ม. ราชภฏัอุดรธานี 
ร.ร. ช่างกลอุดรธานี 
ม. กรุงเทพธนบุรี 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 

ม. ราชธานี 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 
ม.ราชภฏัอุดรธานี 

ว. เทคโนโลย ีฯ บา้นดุง 
 
 
 

ม.ราชภฏัอุดรธานี 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
วชิาชีพสาขาวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 

 
ยานยนต ์
ยานยนต ์
ยานยนต ์
ยานยนต ์

เทคนิคยานยนต ์
เทคนิคยานยนต ์
เทคนิคยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 

 
ไฟฟ้า/อิเล็กฯ 

 
ภาษาไทย 

อาคารเรียนห้องเรียนและอาคารประกอบ 
 1.  อาคารเรียนและหอ้งเรียน 
  1.1  อาคารเรียน  1  มีจ  านวน  11  หอ้ง 
      หอ้งอ านวยการ  1  ห้อง    
      หอ้งส านกังาน    1  ห้อง         
      หอ้งพยาบาล       1  หอ้ง 
          หอ้งปฏิบติัการคอมฯ  4  หอ้ง 
          หอ้งปฏิบติัส านกังาน   2  ห้อง 
          หอ้งปฏิบติัการภาษา    1  หอ้ง 
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          หอ้งพยาบาล          1  หอ้ง 
   
  1.2  อาคารเรียน  2  มีจ  านวน  2  หอ้ง 
      ศูนยว์ทิยบริการ/หอ้งสมุด        1  หอ้ง  
      หอ้งประชุม          1  หอ้ง  
  1.3  อาคารเรียน  3  มีจ  านวน  9  หอ้ง  
      หอ้งพกัครู         1  หอ้ง  หอ้งเรียน              8  หอ้ง 
  1.4  อาคารเรียน  4  มีจ  านวน  7  หอ้ง 
          หอ้งเรียน                     7  ห้อง 
        1.5  อาคารเรียน  5 มีจ านวน  12  หอ้ง 
      หอ้งพกัครู         1  หอ้ง  หอ้งเรียน                   11  ห้อง 
     รวม ห้องปฺบัติงาน     7  ห้อง  ห้องเรียน                   34  ห้อง 
 2.  อาคารประกอบ 
  2.1  อาคารโรงอาหาร/หอประชุม     1  หลงั 
  2.2  อาคารโรงฝึกงาน      1  หลงั 
      
            3.  หอ้งน ้าชาย – หญิง 
  3.1  อาคาร  1    ชาย    8    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
  3.2  อาคาร  3    ชาย  10    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
  3.3  อาคาร  5    ชาย  10    หน่วย  หญิง  10  หน่วย 
    รวม   ชาย  28    หน่วย  หญิง  30  หน่วย 
 
สนามกฬีา 
  1.  สนามวอลเล่ยบ์อล 
  2.  สนามตะกร้อ 

3.  สนามบาสเกตบอล 
  4.  สนามฟุตบอล 
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 ข้อมูลทรัพยากรของวิทยาลัย 
การใชท้รัพยากรจ าแนกตามสถานท่ีใชง้าน 

รายการทรัพยากร 

จ านวนทรัพยากรทีใ่ช้งาน  (เคร่ือง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส านักงาน 

6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6.2 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทย 
6.3 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาองักฤษ 
6.4  เคร่ืองยนต ์
6.5  เคร่ืองมือยานยนต ์
6.7  เคร่ืองไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 

160 
50 
50 
-- 

5 
-- 
-- 
11 
35 
30 

5 
1 
1 
-- 

แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ ขนาด (ตร.ม.) จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.1 .1หอ้งสมุด 
7.1.2 หอ้งอินเตอร์เน็ต 
7.1.3 สหกรณ์ 
7.1.4 สวนสมุนไพร 
7.1.5 ธนาคารจ าลอง 
7.1. 6 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

9X14   
7X9 
5X6 

1,00  คน 
600  คน 
1,000  คน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.2.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7.2.2 สถานประกอบการ ท่ีใชฝึ้กงาน 
7.2.3 สถานประกอบการท่ีศึกษาดูงาน 
7.2.4.วดั 
7.2.5. อ่ืนๆ ระบุ  สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 

350 คน 
350  คน 
1,000  คน 
1,000  คน 
350  คน 
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หลกัสูตรทีไ่ด้รับอนุญาตให้เปิดสอนและจ านวนนักเรียน/นักศึกษาในปีการศึกษา  2556 
ตารางที ่ 1  จ  านวนนกัเรียน/นกัศึกษา  และหอ้งเรียน  จ  าแนกตามหลกัสูตร ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา  2556 

หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา สาขางาน 

จ านวน

ห้องเรียนที่

ได้รับ

อนุญาต 

จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 รวม 

ห้องเรียน /
จ านวนคน 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง 

ปวช. 
พาณชิยกรรม 
 
 
 

พณชิยการ การบัญชี 6 4 34 38 1 6 50 56 2 3 40 43 1 4/137 
การขาย 3 4 39 43 1 4 17 21 1 4 33 37 1 3/101 
คอมพวิเตอร์ 6 2 40 42 1 8 73 81 2 10 30 40 1 4/163 
ภาษาต่างประเทศ 6 3 41 44 1 13 19 32 1 10 21 31 1 3/107 
ธุรกจิสถาน-
พยาบาล 

3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

รวม 24 13 154 167 4 31 159 190 6 27 124 151 4 14/508 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล ยานยนต์ 6 117 1 118 3 90 -- 90 2 85 1 86 2 7/294 
ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ไฟฟ้าก าลงั 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
อเิลก็ทรอนิกส์ 3 74 4 78 2 79 6 85 2 41 2 43 1 5/206 

รวม 12 193 3 196 5 169 5 175 4 126 3 129 3 12/500 

รวมทั้งหมด 36 206 157 363 9 200 165 365 10 153 127 280 7 26/1008 
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หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา สาขางาน 

จ านวน

ห้องเรียนที่

ได้รับ

อนุญาต 

จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 รวม 

ห้องเรียน /
จ านวนคน 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง 

/ปวส. 
บริหารธุรกจิ 
 

กาบัญชี 
การตลาด 
คอมพวิเตอร์- 
ธุรกจิ 

-- 1 -- 13 13 1 -- 20 20 1     2/33 

-- 1 -- -- -- -- -- 7 7 1     1/7 

พฒันาโปรแกรม 3 6 28 34 1 3 13 16 1     2/50 

ภาษาต่างประเทศ -- 1 -- -- -- -- -- -- -- --      

ธุรกจิพยาบาล -- 1 -- -- -- -- -- -- -- --      

รวม 7 6 41 47 2 3 40 43 3     5/90 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์ 1 19 -- 19 1 10 -- 10 1     2/29 

ไฟฟ้าก าลงั ติดตั้งไฟฟ้า 1 -- -- -- -- -- -- -- --     ---- 

อเิลก็ทรอนิกส์ อเิลก็ทรอนิกส์-
อุตสาหกรรม 

1 23 2 25 1 15 1 16 1     2/41 

คอมพวิเตอร์
ฮาร์ดแวร์ 

1 -- -- -- -- -- -- -- --     ---- 

รวม 4 42 2 44 2 25 1 26 2     4/70 

รวมทั้งหมด 9 48 43 91 4 28 41 69 5     9/160 

รวม  ปวช.  และ  ปวส. 45 254 200 454 13 228 206 434 15 153 127 280 7 35/1168 
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แผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา  2556 

ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

ของ 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่ 1 

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตัวบ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ีที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม  2.00  ขึน้ไป 

ตวับ่งช้ีที่  1.2  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ทีม่ีต่อคุณภาพ  
                        ของผู้เรียน 
 

ตวับ่งช้ีที่  1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่  1.4  ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตด้ิาน 
                        อาชีวศึกษา  (V – NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาตขิึน้ไป 
ตวับ่งช้ีที่  1.5  ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตด้ิาน 
                        อาชีวศึกษา  (V – NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัชาตขิึน้ไปในกลุ่ม 
                        ภาษาองักฤษ 
ตวับ่งช้ีที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ 
                        วชิาชีพ  หรือ  หน่วยงานที่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  
                        รับรอง 
ตวับ่งช้ีที่  1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทยีบกบัแรกเข้า 
ตวับ่งช่ีที่  1.8   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือ  ประกอบอาชีพอสิระ  หรือ   
                              ศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
ตวับ่งช้ีที่  1.9  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ 
                             ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีทีว่ิทยาลยัใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 
1.  โครงการสอนเสริม
รายวชิาในแต่ละชั้น 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.2 
โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงาน  ชุมชนท่ีมี
ต่อคุณภาพของผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ีที ่1.3 
โครงการทดสอบและ
ประเมินผลมาตรฐาน
วชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.4 
โครงการสอนเสริม
เตรียมทดสอบ  
(V – Net) 
 
 
 

 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน  1,200  คน 

 
 
 
 
สถานประกอบการ 
จ านวน 5  แห่ง 
บุคคลในชุมชน 
จ านวน 5  คน 

 
 
นกัเรียน ปวช. 3
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 2 
จ านวน  40     คน 

 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียน ปวช. 3
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 2 
จ านวน  40     คน 

 
 

 
ก.ค. -  ก.ย.  56 
ม.ค. -  ก.พ.  57 

 
 
 
 

ก.พ. – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 

ก.พ.  57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 56 - ม.ค.  57 
 
 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวชิาการ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 

 
ผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์
เฉล่ียสะสม 2.00  
ข้ึนไป 

ร้อยละ  70 - 79 
ความพึงพอใจเฉล่ีย  
3.51 – 5.00  คิดเป็น 

ร้อยละ  70 - 79 จาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
5 แห่ง / 5 คน 
 
ระดบั ปวช. 
นกัเรียนผา่นเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ
ร้อยละ 65 
ระดบั ปวส. 
นกัศึกษาผา่นเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพ
ร้อยละ 70  โดย 
ภาพรวมร้อยละ 70 - 
79 
ผูเ้รียนระดบัชั้น 
ปวช. 3 มีคะแนน
เฉล่ียเฉล่ียจากการ
ทดสอบ   
(V-Net)คิดเป็นร้อย
ละ  55 - 64 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 1.5 
โครงการสอนเสริม
ภาษาองักฤษเตรียม
ทดสอบ (V – Net) 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.6 
โครงการสอนเสริม
เตรียมทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.7 
โครงการสอนซ่อม
เสริมนกัเรียนนกัศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่
เกณฑ ์
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.8 
1.โครงการส ารวจ
ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า  ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1.9 
1.  โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  
หน่วยงาน สถานศึกษา 
หรือผูรั้บบริการ ต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 
นกัเรียน ปวช. 3
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 2 
จ านวน  40     คน 

 
 
นกัเรียน ปวช. 3
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 2 
จ านวน  40     คน 

 
 
นกัเรียน ปวช. 3
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 2 
จ านวน  40     คน 

 
 
นกัเรียน ปวช.  3 

จ านวน 280   คน 
นกัศึกษา ปวส. 2   
จ านวน  40  คน 
 
 
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน 
สถานศึกษา 
ผูรั้บบริการ จ านวน 
50  แห่ง 

 
ธ.ค. 56 – ม.ค. 57 

 
 
 
 
 

พ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 

ต.ค. 56,  มี.ค. 57 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 

 
1,000 

 
 
 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวชิาการ 
สาขางาน
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 
 

ฝ่ายวชิาการ 
ทุกสาขางาน 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
งานทะเบียน 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
งานทะเบียน 

 
ผูเ้รียนระดบัชั้น 
ปวช. 3 มีคะแนน
เฉล่ียเฉล่ียจากการ
ทดสอบ   
(V-Net)คิดเป็นร้อย
ละ  55 - 64 
นกัเรียน ปวช. และ
นกัศึกษา ปวส. ผา่น
การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ 
โดยภาพรวม 
ร้อยละ  70 -79 
ผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรเทียบ
กบัแรกเขา้ใน
ภาพรวมร้อยละ 70 -
79 

ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
ไดง้านท า  ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ร้อยละ  70 - 79 
 
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
หน่วยงาน 
สถานศึกษา 
ผูรั้บบริการ ต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
โดยเฉล่ีย 3.51 – 
5.00  คิดเป็นร้อยละ 
70 - 79 
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ม. 1 ต. 1.1 

ชื่อโครงการ   สอนเสริมรายวิชาในแต่ละระดับชั้น  

ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่         (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรผกา  โพธิ์ขาว 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 

หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนนั้น  
ปรากฏว่าผลการสอบประเมินความรู้ในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา  มีนักศึกษาบางส่วนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับชั้นปี ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้นปีผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว  
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมใน 
วันเสาร์-อาทิตย์ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มีโอกาสเรียนซ่อมเสริมและสอบให้ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา
นั้นๆ 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนซ่อมเสริมในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้นปีใน
ภาคเรียนที่ผ่านมา 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน  1.200  คน  ได้มีโอกาสเรียนซ่อม

เสริมและสอบให้ผ่านในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านเชิงคุณภาพ  
2. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงสอบผ่านและจบการศึกษาตามหลักสูตร 
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ขั้นตอนและระยะเวลา 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
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             
ด าเนินการ             
-จัดท าตารางเรียน             
-จัดเตรียมสถานที่/
บุคลากร 

            

ที่จะท าการสอน             
2.ขั้นด าเนินการ             
-นักเรียน-นักศึกษา เข้า
เรียนซ่อมเสริม 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
             

 
สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้นปี 

2. นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นางพรผกา  โพธิ์ขาว )                                                  ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
 ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                            ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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ม. 1 ต. 1.2 

ช่ือโครงการ  ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ีต่อคุณภาพของ 

ผู้เรียน 

ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่         (  /  ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวนุชรินทร์  โคตรบัญชา 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ีทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงไดมี้นกัศึกษาในแต่ละปีมีจ านวนมาก มีนกัศึกษาในแต่ละ
สาขาไดอ้อกบริการชุมชนทุกสาขาและนกัศึกษาไดฝึ้กงานในสถานประกอบการในหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อผูเ้รียนท่ีเป็นจริง งานวชิาการและงานทะเบียนจึง
ไดจ้ดัท าโครงการข้ึนเพื่อจดัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

 ดงันั้นการก าหนดมาตรการในการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรือ
ผูรั้บบริการต่อผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อเป็นการวดัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสถานประกอบการท่ีมีนกัศึกษาท่ีฝึกงานอยูใ่นแต่ละปีท่ีเป็นจริง 
 2.  เพื่อติดตามผลการฝึกงานการใหบ้ริการต่อชุมชนของนกัศึกษา 
 3.   เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 1. ไดรั้บทราบขอ้มูลจริงของของนกัศึกษา จากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด  1,100  คน 
 2. ติดตามผลการฝึกงานการใหบ้ริการต่อชุมชนของนกัศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 
                 ร้อยละ  90  ของผูจ้บการศึกษา 
            เชิงคุณภาพ             
 ระบบการติดตามระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

 
สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   1,000  บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ไดรั้บทราบขอ้มูลจริงของนกัศึกษาในสถานประกอบการต่อการปฎิบติังาน 
2. สามารถติดตามผลการฝึกงานการใหบ้ริการต่อชุมชนของนกัศึกษาปีการศึกษา 2556 ได ้
3.สามารถพฒันาระบบการติดตามนกัศึกษาของสถานศึกษา 

 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ           ลงช่ือ ............ ..........................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
     ( นางสาวนุชรินทร์  โคตรบญัชา )                                                  ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                    ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )                       
 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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             
ด าเนินการ             
-จดัท าตารางเรียน             
-จดัเตรียมสถานท่ี/บุคลากร             
ท่ีจะท าการสอน             
2.ขั้นด าเนินการ             
-นกัเรียน-นกัศึกษา เขา้เรียนซ่อมเสริม             
3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
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ม. 1 ต. 1.3 

ชื่อโครงการ   ทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ 

ลักษณะโครงการ   (     ) ใหม่           (  /  )  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชาญวุฒิ  หาแก้ว 

ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ตามโครงสร้างของหลักสูตร
ก่อนที่นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ใน
แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน  ได้ก าหนดให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับ  ชั้น ปวช.  3  และ 
ปวส.  2  ต้องได้รับการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพทุกคน  และให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ
สาขางานนั้น ๆ   
   ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษาทุกคน  เข้าท าการ
ทดสอบเพื่อประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อวัดความรู้  ทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. เพื่อวัดความรู้ตามทักษะของผู้เรียนให้สามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้ 

  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

-    นักศึกษา ชั้นปวช. ปีที่  3  ทุกสาขา  จ านวน  280  คน 
 -   นักศึกษา ชั้นปวส .ปีที่ 2 ทุกสาขา   จ านวน      40 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  -    นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ    
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ขั้นตอนและระยะเวลา 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
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             
-จัดเตรียมข้อสอบ             
2. ขั้นด าเนินการ             
 -ท าการทดสอบ             
 - ตรวจข้อสอบ             
3. ขั้นสรุปผล             
- ประเมินผล             
- สรุปผล             
- รายงานผล             

     
สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 

งบประมาณ                1,000  บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ -  นักศึกษาทุกคนที่ส าเร็จการศึกษา  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในสาขาวิชาและสาขางาน 

 
 

 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ                                
             (  นายชาญวุฒิ  หาแก้ว  )                                                ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
 ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                               (นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย ) 
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            ม. 1 ต. 1.4 

ชื่อโครงการ   สอนเสริมเตรียมทดสอบ V-NET  

ลักษณะโครงการ   ( / )ใหม่         (    )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปรียานุช  พรหมแสงใส 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
    

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในแต่ละโรงเรียน  
และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่คน  นอกจากนี้ผลคะแนนสอบของนักศึกษายังน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  การประเมินความรู้ของนักศึกษาระดับชาติและยังเป็นส่วน
หนึ่งของการประกันคุณภาพทางการศึกษา  และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต  ส่วน
ผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปในแนวทางที่ดี 

                       ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดให้มีโครงการสอนเสริมเตรียมทดสอบ V-NET
    ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
         1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3   
            2. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ V-NET 
 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
       นักศึกษาระดับ  ปวช.  3  จ านวน 280 คน  ระดับ ปวส.  40  คน 
             เชิงคุณภาพ  

      นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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             
ด าเนินการ             
-จัดเตรียมเอกสาร             
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร             
2.ขั้นด าเนินการ             

-ด าเนินการสอนเสริมเตรียม
ทดสอบ V-NET  

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

สถานท่ีด าเนินงาน                วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ       1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      นักศึกษาระดับ ปวช. 3  และระดับ  ปวส.  2  เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET   
                                              และมีความตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบ V-NET   
 
 
ลงชื่อ  .......................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
      (นางปรียานุช  พรหมแสงใส                                         ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )    
                                    
ลงชื่อ .......................... ............ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                            (นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย ) 
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ม. 1 ต. 1.5 

ชื่อโครงการ   สอนเสริมภาษาอังกฤษเตรียมทดสอบ V- NET 

ลักษณะโครงการ   (   )ใหม่         (  /  )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาราพร   กุลพลเมือง 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
    

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีการทดสอบ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ V-NET  ทางฝ่ายวิชาการจึงมีความประสงค์ที่จะน าเอาเทคนิควิธีการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะต่าง ๆและการเตรียมตัวในการท า
แบบทดสอบ ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษเตรียมทดสอบ 
V-NET 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาในภาษาอังกฤษ 
    2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในการเตรียมตัวสอบ  
     3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ระดับ ปวช. จ านวน 280 คน และ  ปวส.  40   
                           คนได้เตรียมตัวสอบV-NET  ทางด้านภาษาอังกฤษ  และผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
            เชิงคุณภาพ  

เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงมีความรู้ความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ 
              สามารถสอบผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  25556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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             
ด าเนินการ             
-จัดเตรียมเอกสาร             
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร             
2.ขั้นด าเนินการ             
-ท าการเรียนการสอน             
3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

 
สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   1,000 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
     (  ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาราพร   กุลพลเมือง )                              (นายสินสมบัติ  ปุกหุต)                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติ 
          (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)                                       
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ม. 1 ต. 1.6 

ชื่อโครงการ   สอนเสริมเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ   (     ) ใหม่           (  /  )  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  (  นายชาญวุฒิ  หาแก้ว  )                                                 

ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพของนักศึกษาทุกสาขางาน  ทางฝ่าย
วิชาการจึงจัดท าโครงการสอนเสริมเตรียมทดสอบมาตรฐานอาชีพให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้น  
เพื่อเพิ่มพูนและทบทวนความรู้เนื้อหาบทเรียนและทักษะการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่จะใช้ในการทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อวัดความรู้  ทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  ตามมาตรฐานอาชีพ 
  2. เพื่อวัดความรู้ตามทักษะของผู้เรียนให้สามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้ 

  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 -    นักศึกษา ชั้นปวช.   จ านวน  280  คน 
 -   นักศึกษา ชั้นปวส .   จ านวน   40  คน 

 เชิงคุณภาพ 
  -    นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานอาชีพ    
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  25556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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             
-จัดหาบุคลาการผู้สอนและ
จัดเตรียมเอกสาร 

            

2. ขั้นด าเนินการ             
 -ท าการสอนเสริม             
3. ขั้นสรุปผล             
- ประเมินผล             
- สรุปผล             
- รายงานผล             

     
สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 

งบประมาณ                8,000  บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ -  นักศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานอาชีพในสาขางาน 
 

 

 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
              (  นายชาญวุฒิ  หาแก้ว  )                                                    ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
 ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                                    ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )                                       
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     ม. 1 ต. 1.7 
ช่ือโครงการ   สอนซ่อมเสริมนักศึกษาทีม่ีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์  
ลกัษณะโครงการ   (   ) ใหม่         (  /  ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายภัทรธีระ  ประทุมเม 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล 
 

หลกัการและเหตุผล 

  จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  ปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาโดยเฉล่ียมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑเ์ป็นจ านวนมาก 

  การสอบซ่อมเสริมเป็นการสอบท่ีช่วยแกไ้ข  ส่งเสริมและแกปั้ญหาผลการเรียนนกัศึกษาเป็น
รายบุคคลใหมี้ผลการเรียนดีข้ึนและผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี  ซ่ึงจะเป็นการแกปั้ญหาการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีผล
การเรียนไม่ผา่นเกณฑใ์หมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 

  เพื่อใหน้กัศึกษา ไดมี้โอกาสสอบซ่อมเสริมในรายวชิาท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัชั้นปีใน
ภาคเรียนท่ีผา่นมา 

 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  เพื่อใหน้กัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  ระดบัปวช. 3 จ านวน  280  คน และระดบั   
                           ปวส. 2  จ  านวน  40  คน สามารถสอบซ่อมเสริมและสอบใหผ้า่นในรายวชิาท่ีสอบไม่ผา่น 
              เชิงคุณภาพ   

เพื่อใหน้กัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงสอบผา่นเกณฑแ์ละจบการศึกษาตาม 
                            หลกัสูตร 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556             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. เมงย. 

1. .ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ      

 

      
-แต่งตั้งคณะกรรมการ      

 

      
ด าเนินการ             
-จดัท าตารางเสอบ      

  

     
-จดัเตรียมสถานท่ี/บุคลากร      

  

     
ท่ีจะท าการสอน             
2.ขั้นด าเนินการ             
-นกัเรียน-นกัศึกษา เขา้ท าการ
ทดสอบ 

       
 

    

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล           

 

 

-สรุปผล           
 

 

-รายงานผล           
 

 

             

 
สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   1,000  บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  นกัศึกษาสอบผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัชั้นปี 

2. นกัศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ           ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
       (นายภทัรธีระ  ประทุมเม)                                                     ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                    ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )                                       
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ม. 1 ต. 1.8 

ชื่อโครงการ ส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่         (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพวัลย์   อนันตภูมิ 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้มีนักศึกษาในแต่ละปีมีจ านวนมาก มีนักศึกษาบางส่วน
ศึกษาต่อ บางส่วนได้มีงานท า หรือประกอบอาชีพได เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้จบการศึกษาที่เป็นจริง งานวิชาการและ
งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 ดังนั้นการก าหนดมาตรการในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการวัด
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้ได้ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละปีที่เป็นจริง ส าหรับพัฒนาสถานศึกษา 
 2.  เพื่อติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3.  เพื่อส ารวจสภาพความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพการท างานของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 1.ได้รับทราบข้อมูลจริงของของนักศึกษา จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 2. ติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของผู้จบการศึกษา 
              เชิงคุณภาพ  

ระบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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             
ด าเนินการ             
2.ขั้นด าเนินการ             
-จัดพิมพ์เอกสารส ารวจ
ผู้ส าเร็จการศึกษาและส่ง
เอกสาร 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
             

 
สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   600 บาท  (หกร้อยบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  ได้รับทราบข้อมูลจริงของนักศึกษาในสถานศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

2. สามารถติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้ 
3. สามารถพัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาของสถานศึกษา 

 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
           (  นายไพวัลย์  อนันตภูมิ )                                               ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
 ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                            ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )       
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ม. 1 ต. 1.9 

ชื่อโครงการ   ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ลักษณะโครงการ   (   )ใหม่         (  /  )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัญญา  หนันแป 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
 

หลักการและเหตุผล 

  เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วส่วนหน่ึงได้งานท าในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระ  
และศึกษาต่อ  ส าหรับนักศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการเพื่อเป็นการติดตามการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้ตรงกับแรงงานที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึงได้
จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาความ
ต้องการแรงงานของผู้ประกอบการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อทราบทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                           พณิชยการบ้านดุง 
 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  เพื่อทราบความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการจ านวน  50  แห่ง  ที่มีต่อนักศึกษาวิทยาลัย 
                           เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    
 
           เชิงคุณภาพ  

เพื่อทราบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาและน ามาใช้ในการพัฒนา 
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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             
ด าเนินการ             
-จัดเตรียมเอกสาร             
2.ขั้นด าเนินการ             
-จัดส่งเอกสารส ารวจ             
3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

 
สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   1,000 บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ 
 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นางสาวสุกัญญา  หนันแป)                                              (นายสินสมบัติ  ปุกหุต)                                       
 
ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ  
      (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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มาตรฐานที ่ 2 

ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งช้ี 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาทีส่อดคล้องกบั 
                        ความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  2  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.1 
โครงการปรับปรุง
คุณภาพการใชแ้ละ
พฒันาหลกัสูตร
สมรรถนะ 
 
 
 
 
2.โครงการส ารวจ
ความตอ้งการในการ
พฒันาหลกัสูตร 
 
3.โครงการทดลองใช้
และประเมินผล
หลกัสูตร 
4.โครงการน า 
หลกัสูตรสมรรถนะ
รายวชิาท่ีพฒันาแลว้ไป
ใช ้

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2   
โครงการจดัท า
แผนการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
ทุกรายวชิา 

 
ครู จ านวน  45  คน 

11  สาขางาน 
 
 
 
 
 
 

ครู จ านวน 50  คน 
 
 
 

สาขางาน 
จ านวน 11  สาขา 

 
สาขางาน 

จ านวน 11  สาขา 
 
 
 
 
 
 

ครู จ านวน 50  คน 
รายวชิาจ านวน 

120  วชิา 
 
 
 

 
พ.ค. 56 - มี.ค. 57 

 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56, พ.ย. 57 
 
 
 

ต.ค. 56, มี.ค. 57 
 
 

มิ.ย. 56, พ.ย. 57 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 

 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 

500 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 
 

 
ระดบัคุณภาพการ
ใชแ้ละพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิา
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
สถาน
ประกอบการ 
สถานศึกษาได้
ส ารวจความ
ตอ้งการในการ
พฒันาหลกัสูตร 
สถานศึกษามีการ
ใชแ้ละประเมินผล
หลกัสูตร 

สถานศึกษาไดน้ า 
หลกัสูตร
สมรรถนะรายวชิา
ท่ีพฒันาแลว้ไปใช ้
อยา่งนอ้ยร้อยละ 
50  ของจ านวน
สาขางานท่ีจดัการ
เรียนการสอน 
สถานศึกษามีครูท่ี
ด าเนินการจดัท า
ร้อยละ  70 -79 
ของครูท่ีท าการ
สอนทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3 
1.โครงการจดัการเรียน
การสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้   ท่ี
มุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพและ 
การบูรณาการ 
 
2. โครงการใหค้รูจดัท า
ส่ือและเทคโนโลยใีน
การจดัการเรียน 
การสอน 
 
 
 
3. โครงการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอน
และท าการบนัทึกหลงั
สอน 
 
 
 
 
4. โครงการอบรม
ปฏิบติัการท าวจิยัและ
การท าวจิยัของครู 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 
โครงการปรับปรุง
คุณภาพในการวดัและ
ประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนรายวชิา 
 

 
ครู จ านวน 50  คน 

 
 
 
 
 
 

ครู จ านวน 50  คน 
รายวชิาจ านวน 

120  วชิา 
 
 
 
 

ครู  จ  านวน 50  คน 
 
 
 
 
 
 
 

ครู  จ  านวน  50  คน 
 
 
 
 
 

ครู  จ  านวน  50  คน 
 
 
 
 

 
พ.ค. 56, ต.ค. 57 

 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – ก.พ.. 57 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 
 
 
 

ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคนท่ี
ท าการสอน 

 
 

 
สถานศึกษาใหค้รู
จดัการเรียนการ
สอนตามแผนการ
เรียนรู้  ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ
และ 
การบูรณาการ 
สถานศึกษามีครู
ด าเนินการจดัท า
ส่ือและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน
ร้อยละ  80  ของ
รายวชิาท่ีท าการ
สอน 
สถานศึกษามีการ
นิเทศการจดัการ
เรียนการสอนและ
ครูท าการบนัทึก
หลงัสอนร้อยละ  
80  ของรายวชิาท่ี
ท าการสอน 
 

ครูแต่ละคนจดัท า 
วจิยัเพื่อแกไ้ข
ปัญหาหรือ
พฒันาการเรียน
การสอนไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงรายวชิา 
ครูทุกคน
ด าเนินการวดัและ
ประเมินผลตาม
แผนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.5 
1.โครงการส ารวจและ
คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
หน่วยงานในการส่ง
ผูเ้รียนเขา้ฝึกสัมพนัธ์
กบัสาขางาน 
 
2.  โครงการนิเทศ
ผูเ้รียนก่อน – ระหวา่ง
การฝึกงาน  
 
 
 
 
3.  โครงการวดัผลและ
สัมมนาการฝึกงาน
ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
 

 
 
 

สถานประกอบการ
จ านวน  50  แห่ง 

 
 
 
 
 

นกัเรียน ปวช. 2 
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 
จ านวน  40  คน 

 
 
 

นกัเรียน ปวช. 2 
จ านวน 280  คน 
นกัศึกษา ปวส. 
จ านวน  40  คน 

 
 
 

พ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 56 , ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.  57 

 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 

และน าผลไป
พฒันาสมรรถนะ
ผูเ้รียนต่อไป 
สถาน
ประกอบการ  
หน่วยงานท่ีท า
ความร่วมมือกบั
สถานศึกษาใน
การฝึกงานของ
ผูเ้รียน 
สถานศึกษาได้
คดัเลือกสถาน
ประกอบการ  
นิเทศก่อนและ
ระหวา่งการ
ฝึกงาน   
 
สถานศึกษาไดมี้
การวดัผลและ
สัมมานาการ
ฝึกงานร่วมกบั
สถาน
ประกอบการ 
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            ม. 2  ต. 2.1 
ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ 
ลักษณะโครงการ   (      )  ใหม่  (     )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรธีระ  ประทุมเม 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายด้านการอาชีวศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการ
อาชีวศึกษา  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษา  ได้ระบุไว้สอดคล้องกันในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน ตาม
ความต้องการของประเทศ  ก าหนดให้การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  
เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการที่จะด าเนินการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการ (Demand Driven) ได้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ให้ก าลังคนที่จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถ  หรือมีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ  การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นการจัดการ
เรียนการสอนแบบการศึกษาทั่วไป (General Education)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรม
มีสมรรถนะสามารถท างานได้ตามที่สถานประกอบการต้องการจึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ 
(Competency Based Education and Training)  รวมถึงครูจะต้องท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ซึ่ง   ในการ
ด าเนินการดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) ก าหนดความชัดเจนของมาตรฐานอาชีพ (Occupational 
standards) หรือมาตรฐานสมรรถนะ (Competency standards) หรือ สมรรถนะอาชีพ (Occupational  Competence)  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ   และเร่งรัดให้มีการน าระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้โดยเร็ว   
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว  โดยร่วมกัน
จัดท ามาตรฐานอาชีพ  หรือมาตรฐานสมรรถนะ  โดยการวิเคราะห์ อาชีพ  ตาม ทฤษฎี  “Functional  Analysis” ภายใต้
การปรึกษา วิพากย์ แสดงความคิดเห็น ยอมรับ จากเจ้าของอาชีพ  หรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งเป็น 11 
สาขางาน 
 
 ดังนั้น ทางฝ่ายวิชาการจึงได้ท าการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ ระดับ ปวช. และ ปวส.  ทุกสาขา
วิชาชีพที่ได้ท าการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ให้ตรงกับความต้องการของ
เจ้าของอาชีพ และสถานประกอบการอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ 
1. จัดท าหลักสูตรสมรรถนะทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ครอบคลุมมาตรฐานอาชีพ 11 สาขางาน 
2. น าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในปีการศึกษา 2556 
3. ประเมินหลักสูตรสมรรถนะในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
4. พฒันาและปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 หลักสูตรสมรรถนะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวนทั้งหมด 11  
สาขางาน 

เชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรสมรรถนะประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  12,000  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  หลักสูตรฐานสมรรถนะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  ในระดับ ปวช.  และ ระดับ  ปวส. 
      ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ  และเกิดทักษะประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตร   
      สมรรถนะ  และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ออกไปได้ 
2.  ครูวิชาชีพที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ  และสามารถฝึกฝนผู้เรียนได้ตรงตาม   
     สมรรถนะอาชีพที่เป็นปัจจุบัน 
3.  ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพ   และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  

 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
     1. เสนอโครงงาน 
     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินงาน 
     1. อบรมครูอาจารย ์
     2. ด าเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
     3. ติดตามประเมนิผล 

            

ขั้นสรุปผล 
     1. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
     2. รายงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้
และพัฒนาหลักสูตร 
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ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นายภัทรธีระ  ประทุมเม)                                                 (นายสินสมบัติ  ปุกหุต)                                       
 
ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ  
      (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 2  ต. 2.1 
ชื่อโครงการ   โครงการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่  (     )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรธีระ  ประทุมเม 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาไม่ว่าระดับใด  เน่ืองจากหลักสูตรจะระบุสิ่งที่ คาดหวังที่จะให้
เกิดกับผู้เรียน แนวทางการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ    ใจทิพย์    เชื้อรัตนพงษ์ (2539,หน้า 11)  ได้เปรียบหลักสูตรเหมือน
พิมพ์เขียวของแปลนบ้านที่ใช้ในการสร้างบ้าน  โดยในพิมพ์เขียว   จะแสดงให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรามุ่งหวัง  การ
เปรียบเทียบดังกล่าวท าให้มองภาพของพิมพ์เขียวของแปลนบ้านแต่ละแห่งที่มีลักษณะแตกต่างออกไป   ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพของที่ตั้งของบ้านที่จะสร้าง   วัสดุอุปกรณ์ที่มี ความประสงค์ของเจ้าของบ้าน  ฯลฯ  ดังนั้น
หลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษาก็ควรจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของสถานศึกษานั้น ๆ  แนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดูเหมือนเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจมากทีเดียว   สืบเนื่องมาจาก แนวการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ซึ่งก าหนดแนวการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาจัด
สาระของหลักสูตรให้เป็นไปตามก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย    ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ  การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ   รวมทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ใน
ชุมชนและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, หน้า 17) 
 จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดรับและส่งเสริมกับ
หลักสูตรแม่บท Marsh and Willis (1995, p. 129) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา  หลักสูตรว่าเป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นอาจจะพัฒนา
โดยการท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่  (สงัด  อุทรานันท,์ 2532, หน้า 31) 
 ดังนั้น ทางฝ่ายวิชาการจึงได้ท าการจัดท าโครงการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการใช้งานจริง และเพื่อพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ครอบคลุมมาตรฐานอาชีพ  11 
สาขางาน 
 2. หาจุดบกพร่องของการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสมรรถนะ หลังจากการส ารวจ เพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  การพัฒนาหลักสูตรในมาตรฐานอาชีพ 11 สาขางานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 เชิงคุณภาพ 
  ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับมาตรฐานสาขาวิชา 11 สาขางาน ของครูผู้สอน 
45 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  500  บาท 
 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
     1. เสนอโครงงาน 
     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินงาน 
     1. อบรมครูอาจารย ์
     2. ด าเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
     3. ติดตามประเมนิผล 

            

ขั้นสรุปผล 
     1. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
     2. รายงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้
และพัฒนาหลักสูตร 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ความต้องการที่ถูกต้อง และตรงกับการพัฒนาหลักสูตร 
2.  รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับหลักสูตรสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของบุคลากร และ 
     ตรงกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
3.  ครู-อาจารย์มีส่วนร่วมการพัฒนา เพื่อให้รู้ถึงความต้องการในการใช้งานหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความ 
    ต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ ให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
    ในวิชานั้นๆ มากขึ้น 

 
 
ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายภัทรธีระ  ประทุมเม)                          (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.............................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)               (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
  

ม. 2  ต. 2.1 
ชื่อโครงการ   โครงการทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่  (     )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรธีระ  ประทุมเม 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ต่าง  ๆ กัน ดังนี้ คือ คาร์เตอร์ กู๊ด 
(Good : 1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผลของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่าย
ของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจในความถูกต้องของจุดมุ่งหมาย  ความสัมพันธ์และความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจ  ในการวางแผนจัดโครงการและ
การหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้น 

สุมิตร คุณานุก. (2523) การประเมินหลักสูตร คือ การหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้ใน
ความมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใด และอะไรที่เป็นสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเพื่อตัดสินสัมฤทธิ์ผลของ
หลักสูตรนั้นมีขอบเขตรวมถึง 

(1) การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร 
(2) การวิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้ 
(3) การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียน 
(4) การวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร 
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2535) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร ไว้ว่า การประเมินหลักสูตร เป็นการพัฒนา

เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อน ามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าจะ
ให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมากนั้นเป็นอย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใดหรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

สุจริต เพียรชอบ. (2520) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตร ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญเพราะเป็นการหา
ค าตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตาที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อะไรเป็นสาเหตุ ผู้ประเมินหลักสูตร
จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทั้งทางด้าน หลักสูตรและด้านการประเมินผล ซึ่งจะต้องเน้นการประเมินทั้งโปรแกรม
การศึกษา มิใช่แต่เพียงผลการเรียนปีสุดท้ายเท่านั้น แต่ควรประเมินแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 

 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539) ให้ความหมายการประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสิน หาข้อบกพร่องหรือปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของ
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หลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นหรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆจากความหมายการประเมินหลักสูตรที่กล่าว
ข้างต้น จะเห็นว่า นักการศึกษาได้ให้ความหมายการประเมินหลักสูตรให้ไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. ให้ความหมายในแง่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องท าการประเมิน 
2. ให้ความหมายในแง่ของกระบวนการประเมินผล และการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาใช้

ในการตัดสินหาข้อบกพร่องเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 จากทั้งหมดนั้น การทดลองใช้งานและการประเมินผลหลักสูตรจะเป็นของที่คู่กันเสมอ เนื่องมาจากว่า หาก
มีการทดลองแล้ว ก็ย่อมที่จะต้องมรการประเมินผลของสิ่งๆ นั้นเสมอ อาทิเช่น การจัดท าโครงการใดๆ ก็ตาม จะต้องมี
การทดลอง ก่อน เพื่อให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นอย่างไร เป็นไปในทางที่คิดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ 
จะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ก่อนที่จะน าไปสรุปผล หรือน าไปประเมินผลได้ 
ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. ทดลองใช้งานหลักสูตรที่ได้ท าการส ารวจ และพัฒนาปรับปรุงมาแล้ว 
 2. หาจุดบกพร่องอีกครั้งของหลักสูตรต่างๆ เพื่อจะได้น าไปท าการสรุปผล และประเมินผล 
 3. ประเมินผลหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพื่อน าไปใช้ต่อไป 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ประเมินผลหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  11  สาขางาน 
 เชิงคุณภาพ 
  ทดลองและประเมินผลหลักสูตรของสาขางานจ านวน 11 สาขา ของครูผู้สอน 45 คน วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง                                                                                           
งบประมาณ  500  บาท 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ใช้การทดลองเพื่อตรวจสอบ คุณภาพของการจัดท าหลักสูตรเพื่อประเมิน 
 2. มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ทันสมัย ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
 3. ประเมินผลหลังจากการทดลองใช้งานหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาจริง เพื่อน าผลการประเมินนั้นมาใช้งาน
ในด้านต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายภัทรธีระ  ประทุมเม )                          (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                         (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
     1. เสนอโครงงาน 
     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินงาน 
     1. อบรมครูอาจารย ์
     2. ด าเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
     3. ติดตามประเมนิผล 
 

            

ขั้นสรุปผล 
     1. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
     2. รายงานการปรับปรุง
คุณภาพการใช้และพัฒนา
หลักสูตร 
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ม. 2  ต. 2.1 
ชื่อโครงการ   โครงการน าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้ 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่  (     )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรธีระ  ประทุมเม 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การน าหลักสูตรไปใช้งาน มีผู้ให้ความหมายต่างๆ กัน ไป คือ Arrida Chandra (1977) ให้ความหมายไว้ว่า 
คือ การทดลองใช้เนื้อหาวิชา วิธีการสอนการประเมินผล การใช้สื่อการเรียนการสอน แบบเรียน และทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  George A. Beauchamp (1975) ให้ความหมายว่า คือ การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ 
กระบวนการที่ส าคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูได้
พัฒนาการเรียนการสอน 
ธ ารงบัวศรี(2540) ให้ความหมายว่า คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนสาหรับสอนเป็นประจาทุกวัน 
สุมิตร  คุณานุกร(2538) ให้ความหมายไว้ว่า 

1. การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 
2. การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้หลักสูตรบรรลุถึงเป้าหมาย 
3. การสอนของครู 

 ซึ่งเหล่านี้ เป็นการน าหลักสูตรต่างๆ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดภายในสถานศึกษา ต่างๆ ของ
หลายๆ บุคคลที่ให้ความหมายที่มีความเกี่ยวข้องกัน ท าให้การน าหลักสูตรที่สมบูรณ์จากการส ารวจ การพัฒนา การ
สรุปผล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริงและเป็นหลักการที่ท าให้สามารถเชื่อมโยงไปในด้านต่างๆ ของ
แต่ละรายวิชา ภายในสถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และยังท าให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไปกว่าเดิมได้อย่างถูกต้อง ท าให้สถานศึกษาแต่ละที่ ที่ท าการส ารวจ พัฒนา และสรุปผลเพื่อเตรียมน าไปใช้งานจริง
นั้น มีการใช้งานที่ถูกต้องมากที่สุด 
 การน าหลักสูตรไปใช้ในแต่ละรายวิชาจะต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆ 
เพื่อให้มีความเที่ยวตรง เป็นไปในแนวทางที่ต้องการอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. น าการส ารวจ การพัฒนา และสรุปผลจาก โครงการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร, โครงการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ และ โครงการทดลองใช้และประเมิลผลหลักสูตร มา
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผล 



51 
  

 2. น าส่วนของรายวิชาหลักสูตรสมรรถนะที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว มีความสมบูรณ์ที่สุดไปใช้งาน จริง ซึ่งจะมี
ทั้งหมด 11 สาขางาน 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  การพัฒนาหลักสูตรในมาตรฐานอาชีพ 11 สาขางานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ที่
สมบูรณ์ที่สุด และเป็นมาตรฐาน 
 เชิงคุณภาพ 
  การน าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้งาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางาน 
ซึ่งมีทั้งหมด 11 สาขางาน ครูผู้สอน 45 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
     1. เสนอโครงงาน 
     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินงาน 
     1. อบรมครูอาจารย ์
     2. ด าเนินการตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
     3. ติดตามประเมนิผล 

            

ขั้นสรุปผล 
     1. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
     2. รายงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการใช้
และพัฒนาหลักสูตร 
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งบประมาณ  500  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สรุปข้อมูลทั้งหมดจาก 3 โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาปรับปรุง และประเมิลผลสรุปอีกครั้ง 
 2. น าหลักสูตรสมรรถนะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดไปใช้งานจริง 
 3. น าหลักสูตรที่สมบูรณ์ทั้งหมด จาก  11 สาขางานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ไปใช้งานจริง
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ จากหลักสูตรทั้งหมดที่ได้ท าการเรียนการสอน 
 4. หลักสูตรแต่ละรายวิชา สามารถพัฒนาผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจได้เกิดความรู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ที่
นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่ติดขัดในส่วนใดส่วนหนึ่ง 
 
 
ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายภัทรธีระ  ประทุมเม )              (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.................................... ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
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              ม. 2 ต. 2.2 

ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก 
                                                       เศรษฐกิจเพียงพอทุกรายวิชา 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม ่  (     )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพวัลย์  อนันตภูมิ 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 ทาววิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  ได้มีนโยบายให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มั่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการเยนการสอนให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ในการใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
 ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนและวัดผล  จึงได้เล็กเห็นความส าคัญในเร่ืองนี้  พร้อมทั้งเป็นการ
ด าเนินการตานโยบายของรัฐบาล  โดยอบรมภาคทฤษฎีให้ครูเข้าใจสามาระเขียนแผนการเรียนที่มุ่งเน้นหลักเศรษฐกิจ
เพียงพอได้  พ้อมภาคปฏิบัติจริงต่อไปในภาคเรียนที่  1 – 2   จึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อเป็นแนงทางในการด าเนินการ
ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ครูสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มั่งเน้นสมรระนะอาชีและบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนได้ 

2. เพื่อให้ครูทุกสาขาวิชาสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการเรียนการสอนต่อไป   
  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนจ านวน  50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
งบประมาณ  12,000  บาท 
วิธีการประเมินผล แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก  
                                             เศรษฐกิจพอเพียง   

  2. ครูสามารถบูรณาการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายไพวัลย์  อนันตภูมิ )              (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.................................... ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
     1. เสนอโครงงาน 
     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินงาน 
     1. จัดท าแผนการ
เรียนรู้     
     2. ด าเนินการตาม
แผนการเรียนรู ้
     3. ติดตามประเมนิผล 

            

ขั้นสรุปผล 
     1.   ติดตาม
ประเมนิผลสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
     2. รายงานการผล 
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ชื่อโครงการ   จัดการเรียนการสอนาตามแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ 
    หลัก เศรษฐกิจเพียงพอทุกรายวิชา 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม ่  (     )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยรักษ์ 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น  สิ่งส าคัญคืนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูผู้สอนสอนเป้ก าหนดประสิทธิของผู้เรียน  ภารกิจที่ส าคัญ  คือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้สามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการทุกด้าน  ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก เศรษฐกิจเพียงพอรายวิชาต่าง ๆ 
  
 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนในด้านน้ี  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้  จึงได้
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก 
เศรษฐกิจเพียงพอรายวิชาต่าง ๆ   ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มั่งเน้นสมรระนะอาชีและบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพื่อให้ครูทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนจ านวน  50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะอาชีพและหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบูรณาการไปใช้ใน 
                           การจัดการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
งบประมาณ  10,000  บาท 
วิธีการประเมินผล แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก  
                                             เศรษฐกิจพอเพียง   

  2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยรักษ์ )             (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.................................... ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
     1. เสนอโครงงาน 
     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินงาน 
     1.  ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู ้
     3. ติดตามประเมนิผล 

            

ขั้นสรุปผล 
     1.   ติดตาม
ประเมนิผลสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
     2. รายงานการผล 
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ม. 2 ต. 2.3 

ชื่อโครงการ   จัดท าสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ลักษณะโครงการ   ( /  )ใหม่         (    )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยรักษ์ 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
    

หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยสื่อ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน เป็นการน าเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการและเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ ประยุกต์เข้ากับ
ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น ามาใช้ น ามาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมขึ้น และมีประสิทธิภาพดีขึ้น ได้ผลผลิตสูงขึ้น ดังตัวอย่าง “นวัตกรรม” (Innovation) ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ เปลี่ยนไปจากการใช้วิธีบรรยาย ซักถามธรรมดา การ
ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน (Instructional Materials) การจัดท า จัดหาพวกวัสดุ อุปกรณ์ที่
ท าขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพวก Software เช่น การท าแผนภาพ แผนภูมิ หาวัสดุในท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ในการสอน การจัดท า 
“บทเรียนส าเร็จรูป” “บทเรียนโปรแกรม” แผ่นโปร่งใส บทเรียนภาพการ์ตูนใบกิจกรรม ใบความรู้ บทเรียนแบบ
โปรแกรม สื่ออุปกรณ์ต่างๆ แผนภูมิ แผนผังมโนมติ เกม บัตรค าสื่อของจริง แบบฝึกปฏิบัติ ชุดฝึกทักษะ ชุดการเรียน
ด้วยตนเอง ชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสอนซ่อมเสริม การจดัให้นักเรียนเก่ง
ช่วยนักเรียนอ่อน ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยครู 
 การผลิต และใช้สื่อในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การ
เรียนรู้เป็นอย่างมาก การผลิตสื่อที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการสอน และเทคนิค การสอนที่เน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนและตลอดการจัดกิจกรรม ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางโรงเรียนประสานมิตรศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
การศึกษา 

2. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการเรียนรู้ 
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    4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  
 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 50  คน ได้จัดท าสื่อและเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน  120  รายวิชา 
เชิงคุณภาพ  

เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้รับความรู้เพื่อน าไปจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 

 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ. 2557 
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             
ด าเนินการ             
-จัดเตรียมเอกสาร             
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร             
2.ขั้นด าเนินการ             
-ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียน
การสอน 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

 
สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   12,000 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  ครู-อาจารย์มีความรู้ในการจัดท าสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
                                                           ได้ถูกต้อง 
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2.  สามารถน าสื่อและเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้  

 
 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
      (  นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยรักษ์)                                             (นายสินสมบัติ  ปุกหุต)                                       
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์   บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 2 ต. 2.3 

ชื่อโครงการ   นิเทศการจัดการเรียนการสอนและท าการบันทึกหลังการสอน 
ลักษณะโครงการ   (   )ใหม่         (  /  )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรผกา  จันทร์สวย 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 
    

หลักการและเหตุผล 

  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2542  มาตรา  47  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานั้น  ภารกิจหลักของวิทยาลัย  คือ  การจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ   เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ  ตามความ
สนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข  กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยครูต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น  โรงเรียน
ต้องมีกระบวนการนิเทศ  ติดตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  สามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครู
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  ตลอดจนส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้บุคลากรครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
เพื่อให้บุคลากรครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  จ านวน  50  คนสามารถจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 เชิงคุณภาพ 

 เพื่อให้บุคลากรครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนให้มี 
             คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   1,500 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้รับการพัฒนาความรู้  

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

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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
ด าเนินการ 

            

-จัดเตรียมเอกสาร             
-จัดเตรียมสถานที่/
บุคลากร 

            

2.ขั้นด าเนินการ             
-ท าการนิเทศการ
เรียนการสอน 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
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ม. 2 ต. 2.3 

ชื่อโครงการ   โครงการอบรมการปฏิบัติการท าวิจัยและการท าวิจัยของครู  

ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่         (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรธีระ  ประทุมเม 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล 

หลักการและเหตุผล 

  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ ให้เชื่อมโยง
กับการปฏิบัติจริงและน ามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนซึ่งน าไปสู่การตระหนักรู้ว่าการวิจัยไม่ใช่เร่ืองทางเทคนิค
หากแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นความรู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีชีวิต  อันจะท าให้ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
มิใช่เป็นเพียงการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน เท่านั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่
ครูผู้สอนใช้ในการประเมินการท างานของตนเองและเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติงานสอนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่ต้องมีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่การแยกส่วนจากการสอน ดังเช่น ที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน
ในช่วงเวลาที่ผ่านม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมให้สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถก าหนดประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนากา 

 

เป้าหมาย 
 

 เชิงปริมาณ 
  เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 50  คน ได้รับความรู้เร่ืองการท าวิจัย  
เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอน 
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            เชิงคุณภาพ  
เพื่อให้ครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงได้รับความรู้เพื่อน าไปจัดท างานวิจัยได 

                           ถูกต้อง 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
งบประมาณ   10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ครู-อาจารย์มีความรู้เร่ืองการท าวิจัยและสามารถน าไปจัดท าการท าวิจัยได้ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
        ( นายภัทรธีระ  ประทุมเม )                                                ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )          
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางศุภลักษณ์   บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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
ด าเนินการ 

            

-จัดเตรียมเอกสาร             
-จัดเตรียมสถานที่/
บุคลากร 

            

2.ขั้นด าเนินการ             
-ท าการอบรมและ
จัดท างานวิจัย 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
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         ม. 2   ต. 2.4 
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                                                                                                                                                                      ม. 2 ต. 2.5 

ช่ือโครงการ  ส ารวจคัดเลอืกสถานประกอบการหน่วยงานในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

ลกัษณะโครงการ   ( /  )ใหม่         (    )ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเยาวลกัษณ์  ไชยรักษ์ 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล 

หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดแรงงานค่อนขา้งสูง ลกัษณะของบณัฑิตท่ีตลาดแรงงานตอ้งการไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป ทกัษะท่ีสถานประกอบการตอ้งการใหมี้ในตวันกัศึกษาไดแ้ก่ การเป็นผูท่ี้ไวว้างใจไดใ้นการท างาน การพฒันา
ตนเอง การจดัการ การวางแผนการท างานอยา่งมีระบบความสามารถในการรับรู้ การตดัสินใจและแกปั้ญหา มนุษย
สัมพนัธ์ ความคิดริเร่ิม ระเบียบวนิยั จริยธรรม ศีลธรรม การส่ือสารและการน าเสนอ และการเป็นผูน้ า เป็นตน้ ส่ิงท่ีทา้
ทายส าหรับบณัฑิตในปัจจุบนั คือ การไดมี้โอกาสสร้างความเขา้ใจและคุน้เคยกบัโลกแห่งความเป็นจริงของการเรียนรู้ 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทกัษะของงานอาชีพและทกัษะดา้นการพฒันาตนเอง นอกเหนือไปจากทกัษะดา้นวชิาการ ทกัษะ
เหล่าน้ีจะเรียนรู้และพฒันาไดโ้ดยเร็วเม่ือนกัศึกษาไดมี้โอกาสไปปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางดา้นอาชีพ และการพฒันาตนเองแก่นกัศึกษา ในรูปแบบท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่การ
ฝึกงาน  

2. เพื่อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
3. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา  
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาลยักบัสถานประกอบการ โดยผา่นนกัศึกษาผูไ้ป

ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ 

เป้าหมาย   เชิงปริมาณ 

  ตอ้งมีจ านวนของสถานประกอบการในการจดัใหน้กัศึกษาเขา้รับการฝึกงานจ านวนทั้งส้ิน   
                           50  แห่ง  และแต่ละสถานประกอบการจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนักบัแต่ละสาขางาน 
                            เชิงคุณภาพ  

เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีนอกเหนือจากในหอ้งเรียน  และไดฝึ้กงานตรงตามสาขาท่ีตนเอง 
ศึกษาอยู ่
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 

งบประมาณ   200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ -  นกัศึกษารับความรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง 
 -  นกัศึกษาไดฝึ้กงานตรงตามสาขาท่ีตนเองศึกษาอยู ่
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
      (  นางสาวเยาวลกัษณ์  ไชยรักษ)์                                             (นาสินสมบติั  ปุกหุต)                                       
 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
     (นางศุภลกัษณ์   บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้งคณะกรรมการ             
ด าเนินการ             
-จดัเตรียมเอกสาร             
-จดัเตรียมสถานท่ี/
บุคลากร 

            

๒.ขั้นด าเนินการ             
-ท าการเติดต่อสถาน
ประกอบการเพื่อ
คดัเลือก 

            

๓.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
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                                                                                                                                                                       ม. 2 ต. 2.5 

ช่ือโครงการ   โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

ลกัษณะโครงการ   (  )ใหม่         ( / )ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเยาวลกัษณ์   ไชยรักษ์ 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล 
    

หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดก้ าหนดนโยบายไว ้  12  ขอ้ ในการ
พฒันาศกัยภาพ บูรณาการเรียนการสอนของ นกัเรียน นกัศึกษา อาชีวศึกษา โดย 1 ใน 12 ขอ้นโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ ซ่ึงจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดมี้
โอกาสเขา้รับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการซ่ึงจะท าใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
รู้แนวทางการปรับตวัฝึกการท างานหลงัจบการศึกษา ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวนิยัส่วนตวั 
ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผลจึงไดจ้ดัท าโครงการนิเทศนกัเรียน นกัศึกษาฝึกงานระดบั  ปวช. ๒ และ นกัศึกษาระดบั  
ปวส. ๑ในสถานประกอบการ  เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินการฝึกงานของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและเป็นการติดตามดูแลนกัศึกษาในระหวา่งท่ีด าเนินการฝึกงาน 
  
วตัถุประสงค์ 
            เพื่อนิเทศนกัศึกษาฝึกงานระดบั  ปวช. 3  และ นกัศึกษาระดบั  ปวส.  1 ในสถานประกอบการ 
 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. นกัศึกษาระดบั ปวช. ๒ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน  280  คน 
2. นกัศึกษาระดบั ปวส. ๒ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน  40  คน 

              เชิงคุณภาพ  
             นกัศึกษาระดบั ปวช. 2  และ นกัศึกษาระดบั  ปวส.  1 ไดรั้บการนิเทศการฝึกงาน  และมีประสิทธิภาพ  
              ในการท างาน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557 
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             

ด าเนินการ             

-จดัเตรียมเอกสาร             

-จดัเตรียมสถานท่ี/บุคลากร             

2.ขั้นด าเนินการ             

-ด าเนินการนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน 

            

3.ขั้นสรุปผล             

-ประเมินผล             

-สรุปผล             

-รายงานผล             

สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   12,000 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ๑.  สถานประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือบูรณาการใน 

      การเรียนการสอน 

    ๒.  นกัศึกษา มีวนิยัในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
    ๓.  นกัศึกษา ไดป้รับสภาพการท างานในสถานประกอบการ 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
      ( นางสาวเยาวลกัษณ์  ไชยรักษ ์)                                      (นายสินสมบติั  ปุกหุต)                                       
 
ลงช่ือ ............ ..........................ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ ...... ................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                ( นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย ) 
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                                                                                                                                                                         ม. 2 ต. 2.5 

ช่ือโครงการ   ประเมินผลการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ 

ลกัษณะโครงการ   (  )ใหม่         ( / )ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวเยาวลกัษณ์   ไชยรักษ์ 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล    

หลกัการและเหตุผล 

  การฝึกงานเป็นระบบการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานในสถานประกอบการ  โดยจดัให้มีการเรียน การ
พฒันาตนเองร่วมกบัการจดัให้นกัศึกษาไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ ระบบน้ีจะส่งผลให้นกัศึกษาไดรั้บ
โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบติังาน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เกิดทกัษะการส่ือสารกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการ ในขณะเดียวกนัสถานประกอบการก็ไดแ้รงงานซ่ึงมีทกัษะความ
พร้อมระดบัหน่ึงไปช่วยงาน ซ่ึงอาจไดรั้บความคิดใหม่ๆ จากนกัศึกษาฝึกงาน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระให้พนกังาน
ประจ าสามารถไปท างานท่ียากกวา่ได ้ในส่วนสถาบนัการศึกษาจะไดน้ าผลของระบบน้ีมาปรับปรุงหลกัสูตรต่างๆ ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน คณะครูอาจารยไ์ดรั้บประสบการณ์ใหม่ท่ีทนัสมยั 
ท าใหเ้กิดlการร่วมมือกนัทางวชิาการระหวา่งสถานประกอบการและวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง โดยวิธีการฝึกงานนกัศึกษา
จะเนน้ท่ีความร่วมมือจากทุกฝ่ายเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนัสูงสุด 

การฝึกงานของนกัศึกษาจะตอ้งผ่านการฝึกงานไม่นอ้ยกว่า  320  ชัว่โมงและในการฝึกงานนั้นยงัมี
หน่วยกิตในการฝึกงานดว้ย  4  หน่วยกิต  อีกทั้งในการฝึกงานของนักศึกษาจะตอ้งไดรั้บการประเมินทั้งจากทาง
วิทยาลยัและสถานประกอบการดว้ย  โดยจะการแบ่งเป็นการประเมินจากทางวิทยาลยั  40%  และสถานประกอบ  
๖๐%  ดงันั้นทางวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง  จึงไดจ้ดัท าโครงการประเมินผลการฝึกงานร่วมกบัสถาน
ประกอบการ  เพื่อเป็นการประเมินผลการฝึกงานของนกัศึกษาฝึกงานระดบั  ปวช. 3  และ นกัศึกษาระดบั  ปวส. 1 
และใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
วตัถุประสงค์ 
            เพื่อประเมินผลนกัศึกษาฝึกงานระดบั  ปวช. 3  และ นกัศึกษาระดบั  ปวส. 1 ในสถานประกอบการ 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
๑. นกัศึกษาระดบั ปวช. 3 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 280  คน 
๒. นกัศึกษาระดบั ปวส. 1   วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 40  คน 
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เชิงคุณภาพ  

             นกัศึกษาระดบั ปวช. 3  และ นกัศึกษาระดบั  ปวส. 1 ไดรั้บการประเมินผลการฝึกงาน  และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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             
ด าเนินการ             
-จดัเตรียมเอกสาร             
-จดัเตรียมสถานท่ี/บุคลากร             
2.ขั้นด าเนินการ             

-ด าเนินการประเมิน
นักศึกษาฝึกงาน 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1. สถานประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือบูรณาการในการเรียนการสอน 

    2.  นกัศึกษา มีวนิยัในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
    3.นกัศึกษา ไดรั้บผลการฝึกงานท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
      ( นางสาวเยาวลกัษณ์  ไชยรักษ ์)                                      (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ ......................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                ( นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย ) 
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มาตรฐานที ่ 3 
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏบัิติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั   
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมทิัศน์ของสถานศึกษา  และ 
                        การใช้อาคารสถานที ่ ห้องเรียน  ห้องปฏบัิติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วทิยบริการ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อปุกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพวิเตอร์ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.11  ระดับคุณภาพาในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ควับ่งช้ีที ่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กบัเครือข่ายทั้งใน 
                          ประเทศและต่างประเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 
1.  โครงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
2.  โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
ปฏิบติังานร่วมกบั
สถานศึกษาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
3.  โครงการประเมิน
คุณภาพในการ
ปฏิบติังานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพการปฏิบติังาน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2 
1.  โครงการจดัท า
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  55 
 
 
 

 
คณะกรรมการ 
จ านวน  9  คน 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
จ านวน 9 คน 

 
 
 
 

ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก 

จ านวน  15  คน 
 
 
 
 
 

คณะครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษา 

จ านวน  50  คน 
 
 

 
พ.ค.  56 

 
 
 
 
 
 

มี.ค.  57 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.  57 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. – พ.ค. 56 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

1,000   
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 

 
วทิยาลยัมี
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดใน
กฏหมาย พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  2550 
มีผลการ 
ประเมินความพึง
พอใจโดยเฉล่ีย  
3.51 - 500 
 
 
 
คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการ
พฒันาคุณภาพใน
การปฏิบติังาน
ตามอ านาจหนา้ท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย 
 
สถานศึกษามี
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันา 
การจดัการศึกษา 
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2.โครงการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  
การปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 
 
 
3.โครงการจดัท า
รายงานตาม
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3 
1.  โครงการก าหนด 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

2.  โครงการพฒันา
สถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

 

 

3.  โครงการ 
การประเมินผลการ
ด าเนินการพฒันา
สถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ 

 
คณะครู 

และบุคลากรทาง 
การศึกษา 

จ านวน  50  คน 
 
 
 

คณะครู 
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 
จ านวน  50  คน 

 
คณะกรรมการ 
จ านวน  9  คน 

 
 
 
 
 

คณะครู 
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 
จ านวน  50  คน 

 
 
 
 

คณะครู 
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 
จ านวน  50  คน 

 
 

 
มี.ค. 56 – เม.ย. 57 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.  56,  เม.ย. 57 
 
 
 
 

พ.ย.  56 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.56  –  มี.ค.  57 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 56, มี.ค.  57 
 
 
 
 
 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 

 
สถานศึกษามีการ
การติดตาม  
ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และ
เสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 
สถานศึกษามีการ
จดัท ารายงาน
ตามแผนปฏิบติั
การประจ าปี 
 
สถานศึกษามี 

อตัลกัษณ์ตาม
ปรัชญา วสิัยทศัน  
พนัธกิจ  
และวตัถุประสงค์
การจดัตั้ง
สถานศึกษา 
สถานศึกษาไดมี้
การพฒันา
สถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย
ทุกครูและทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

สถานศึกษามี 
การประเมินผล
การด าเนิน 

การพฒันา
สถานศึกษาท่ี
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ตัวบ่งช้ีที ่ 3.4 
1.โครงการบริหาร
จดัการสถานศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั 
 
2.โครงการจดัประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน
นกัศึกษาและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 
 
 
3.โดรงการพฒันา
สถานศึกษาตาม 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง 
 
4. โครงการประเมินผล
การบริหารและภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.5 
1.โครงการจดัท าระบบ

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

หน่วยงานตน้สังกดั 
จ านวน  2  
หน่วยงาน 

ผูป้กครองนกัเรียน
นกัศึกษาและ
หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งจ านวน   
300  คน 

 
 

ครูจ านวน  50  คน 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
จ านวน  9 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหาร ครูและ

 
 
 
 

มิ.ย.56 – เม.ย.  57 
 
 
 
 

มิ.ย. 56, พ.ย. 56  
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56, พ.ย. 57 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – เม.ย. 57 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขางาน

สอดคลอ้งกบั 

อตัลกัษณ์และ
น าไปปรับปรุง
พฒันาต่อไป 

สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานตาม 
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั 
สถานศึกษาไดมี้
การจดัประชุม
ผูป้กครองและผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 
เพื่อการพฒันา 
สถานศึกษามี 
การพฒันา
สถานศึกษาตาม 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง 
สถานศึกษามีผล
การประเมิน 
การบริหารและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโดย
เฉล่ีย  3.51 – 
5.00 
สถานศึกษา
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ขอ้มูลสารสนเทศและ
ระบบส ารองเพื่อ
ป้องกนัการสูญหาย 
 
 
 
2.โครงการพฒันา
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบนั 
 
 
3.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.6 
1.โครงการวเิคราะห์
และจดัท าแผนงาน
บริการความเส่ียง  ดา้น
ความปลอดภยั  ดา้น
การทะเลาะววิาท  ดา้น
ส่ิงเสพติด  ดา้นสังคม  
และดา้นการพนนัและ
การมมัว่สุม 
2.  โครงการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานบริหารความ
เส่ียง  
 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 50  คน  

นกัศึกษา 1,00 คน 
 
 
 

ฝ่ายต่าง ๆ 7 ฝ่าย 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
จ านวน  9 คน 

นกัเรียนนกัศึกษา
จ านวน 80  คน 

 
 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
จ านวน  50  คน 

ผูเ้รียน 
จ านวน 50 คน 
ผูป้กครอง 

จ านวน  30  คน 
 

นกัเรียนนกัศึกษา   
120 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 –มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

สาขางาน
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

สาขางาน
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายปกครอง 
 
 
 
 
 

ระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ี
สมบูรณ์และ
ระบบส ารองเพื่อ
ป้องกนัการ 
สูญหาย 
สถานศึกษามีการ
พฒันา 

ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นปัจจุบนั  
ถูกตอ้ง 
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
การบริหาร
จดัการระบบมอั
มูลสารสนเทศ
โดยเฉล่ีย  3.51 – 
5.00 
สถานศึกษามี
แผนงานบริหาร
ความเส่ียง 5 ดา้น
เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 
 
 
 
สถานศึกษามี 
การประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามแผนงาน
บริหารความ
เส่ียง 



77 
  

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.7 
1.โครงการปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
2. โครงการแต่งตั้งครู
ท่ีปรึกษาและการจดัให้
ผูเ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 
 
 
3. โครงการจดัตั้ง
ระบบเครือขา่ย
ผูป้กครอง 
 
4.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
 
5.โครงการส่งเสริม 
ผูเ้รียนปัญหาเลิศในแต่
ละสาขางาน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.8 
1.โครงการพฒันาและ
ดูแลสภาพแวดลอ้ม
และภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษา 
 
 

 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา   
420  คน 

 
 
 
 
 

ครูจ านวน 30 คน 
 
 
 
 

ผูป้กครอง 
จ านวน 
100  คน 

 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน  30  ทุน 

 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 90  คน  

 
 
 

บริเวณสถานท่ี
ภายในวทิยาลยั 

 
 
 
 

 
 
 

มิ.ย. 56 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56, พ.ย. 57 
 
 
 
 

มิ.ย.  56 
 
 
 

มิ.ย. – ก.ค. 56 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

500 
 
 
 

50,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฝ่ายกิจกรม
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 

ฝ่ายปกครอง 
อาจารย ์
ท่ีปรึกษา 

 
 

ฝ่ายปกครอง 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม 
การศึกษา 

 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ฝ่ายอาคาร 
สถานท่ีฯ 

 
 
 
 

และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
 
สถานศึกษามีการ
ปฐมนิเทศ
นกัเรียนนกัศึกษา
ทั้งเก่าและใหม่
เพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบติั
ดา้นต่าง ๆ 
สถานศึกษามี 
การแต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษาและพบ
ผูเ้รียนทุก ๆ  
สัปดาห์ 
สถานศึกษามี
ระบบเครือข่าย
เพื่อช่วยกนัดูแล
ผูเ้รียน 
สถานศึกษาได้
มอบ
ทุนการศึกษาให ้
แก่ผูเ้รียน 
สถานศึกษามีผู ้
เรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศในสาขา 
งานต่าง ๆ 
 
สถานศึกษามีภูมิ
ทศัน์และสภาพ 
แวดลอ้มท่ี
เหมาะสมเอ้ือต่อ 
การเรียน 
การสอน 
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2.โครงการพฒันาดูแล
การใชอ้าคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรง
ฝึกงาน และศูนยว์ทิย
บริการ 
 
3. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้ม  ภูมิ
ทศัน์  และการใช้
อาคารสถานท่ี 
หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ทิย
บริการ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.9 
1.โครงการจดัหาและ
การใชว้สัดุ  อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ตาม
แผนพฒันาการจดั
การศึกษา 
2.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
จดัหา การใชว้สัดุ  
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

คณะครู 
จ านวน 50 คน 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน  1,200 คน 

 
 
 

ครูจ านวน 15 คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 100 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

วสัดุ  อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ 11 

สาขางาน 
 
 
 

ครูจ านวน 15 คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 100 คน 

 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.  57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56, ต.ค. 57 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.  57 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอาคาร 
สถานท่ีฯ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายอาคาร 
สถานท่ีฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามี 
อาคาร  ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน  
ศูนยว์ทิยบริการ
เหมาะสม
ทนัสมยั 
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 
โดยเฉล่ีย 3.51-
5.00  และน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
สถานศึกษามี
วสัดุ  อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอและ 
ทนัสมยัส าหรับ
ผูเ้รียน 
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 
โดยเฉล่ีย 3.51-
500  และน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจดัการ
ต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 3.10 
1.โครงการฝึกอบรม 
ดา้นวชิาการ/วชิาชีพ 
และจรรยาบรรณ
วชิาชีพแก่ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
2. โครงการมอบ
ทุนการศึกษา ทุนวจิยั/
งานสร้างสรรคแ์ก่ครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 
 
 
 
3.โครงการแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
4.โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติท่ี
เหมาะสมแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
5.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รูและ

 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
จ านวน  50  คน 

 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
จ านวน  5  คน 

 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
จ านวน  4  คน 

 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
จ านวน  50  คน 

 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
 

พ.ค. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – พ.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – พ.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56 – เม.ย. 57 
 

 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานบุคลากร 

 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานบุคลากร 

 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานบุคลากร 

 
 
สถานศึกษาไดมี้
การพฒันา
ฝึกอบรมครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ  75 
 
สถานศึกษาไดมี้
การมอบ
ทุนการศึกษา ทุน
วจิยั/งาน
สร้างสรรคค์รู
และบุคลากร
ทางการศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ  5 
สถานศึกษาไดมี้
การแลกเปล่ียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 5 
สถานศึกษาไดมี้ 
พฒันาคุณภาพ
ชีวติแก่ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 75 
สถานศึกษาไดมี้ 
ส่งเสริม
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บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรั้บประกาศเกียรติ
คุณยกยอ่งดา้นวชิาการ
วชิาชีพหรือ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.11 
1.โครงการจดัสรร
งบประมาณดา้นวสัดุ 
อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
2.โครงการจดัหา
รายไดจ้ากผลผลิต
ผลงานจากการใชว้สัดุ
ฝึกในการเรียน 
การสอน 
3.โครงการจดัสรร
งบประมาณดา้นวสัดุ 
อุปกรณ์และส่ือส าหรับ 
การบริการวชิาการและ
วชิาชีพ 
 
 
 
 
4.โครงการจดัสรร
งบประมาณใหค้รูและ
ผูเ้รียนจดัท าและจดั

จ านวน  50  คน 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
จ านวน  50  คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,2 00 คน 

 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
จ านวน  50  คน 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 56, พ.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 56, ก.พ. 57 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

900,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานการเงิน/

บญัชี 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานการเงิน/

บญัชี 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
งานการเงิน/

บญัชี 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ
งานการเงิน/

บญัชี 

สนบัสนุนใหค้รู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ไดรั้บประกาศ
เกียรติคุณไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 
 
สถานศึกษามีการ
จดัสรรค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการอ
สนท่ีเพียงพอ
และทนัสมยั
ส าหรับผูเ้รียน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของ
งบด าเนินการ 
สถานศึกษามี
ผลผลิตจากการ
ใชว้สัดุฝึกไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  
25 ของค่าวสัดุฝึก 
สถานศึกษามีการ
จดัสรรค่าวสัดุ  
อุปกรณ์ 
ส่ือส าหรับการ
บริการวชิาการ
และวชิาชีพ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
สถานศึกษามีการ
จดัสรร
งบประมาณสร้าง
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ประกวดผลงาน
นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรคห์รือ
งานวจิยั 
 
 
 
5.โครงการจดัสรร
งบประมาณดา้น
ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพล
โลก 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.12 
1.โครงการระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการอาชีวศึกษาใน
ประเทศ 
 
 
2.โครงการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาทอ้ง และสถาน
ประกอบมาใหค้วามรู้
แก่ผูเ้รียน 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1200 คน 

 
 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาอาชีวะ 
4  แห่ง 

สถานประกอบการ  
2 แห่ง 

สถานศึกษา 2 แห่ง 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 
สาขางาน 11 สาขา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขางาน
ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ
งานการเงิน/

บญัชี 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 
สาขางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรคห์รือ
งานวจิยัของครู
หรือผูเ้รียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของ
งบด าเนินการ 
สถานศึกษามีการ
จดัสรร
งบประมาณดา้น
ปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้าง
ความเป็น
พลเมืองไทยและ
พลโลกไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ขอ
งบด าเนินการ 
สถานศึกษามีการ
ระดบัทรัพยากร
ในการจดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายใน 
ประเทศ 
สถานศึกษาได้
จดัหาเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิ
ปัญญาทอ้ง แล
สถานประกอบ
มาใหค้วามรู้แก่
ผูเ้รียนไม่นอ้กวา่
ร้อยละ 80 ของ
สาขางาน 
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3.โครงการร่วมกนัจดั
อาชีวศึกษาในระบบ
ปกติและทวภิาคีกบั
สถานประกอบการใน
ประเทศ 
 
 
 
4.โครงการระดม
ทรัพยากร งบประมาณ  
วสัดุ อุปกรณ์  ครุภณัฑ์ 
สถานประกอบการ
และสถานศึกษา 
 
 
 
5. โครงการประเมินผล
การระดมทรัพยากรใน
การจดัการอาชีศึกษา
กบัเครือข่ายใน
ประเทศ 

สถานประกอบการ  
30 แห่ง 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรต่าง ๆ 
จ านวน 6 รายการ 

 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลชากร
ทางการศึกษา

จ านวน 
15  คน 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.  57 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

200 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวชิากร 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 

สถานศึกษามี
ความร่วมมือกบั
สถาน
ประกอบการใน
การจดัการศึกษา
กบัสถานศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่  20  
แห่ง 
สถานศึกษาได้
ระบบทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริม 
สนบัสนุนการ
จดัการ
อาชีวศึกษาไม่ 
นอ้ยกวา่ 5 แห่ง 
สถานศึกษาไดมี้
การประเมินผล
การระดม
ทรัพยากรในการ
จดัการอาชีศึกษา
กบัเครือข่ายใน
ประเทศ  เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 
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            ม. 3  ต. 3.1 

ช่ือโครงการ   แต่งตั้งคณะกรรมบริหารสถานศึกษา 

ลกัษณะโครงการ   (      ) ใหม่           (   /   )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์ 

ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2554 
ก าหนดวา่การบริหารวทิยาลยันั้น  ตอ้งมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูแล  ก ากบั  ติดตาม  ใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา  โดยใหท่ี้ภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม  เช่น  ตวัแทนผูป้กครอง  ตวัแทน
ศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนชุมชน  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่าง  และผูบ้ริหารโรงเรียน  โดยมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี  

ขอ้ 20 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  31 มาตรา  44 มาตรา  45  
และมาตรา  47   แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  ดงัน้ี 

(1)  ออกระเบียบ  และขอ้บงัคบัต่างๆของโรงเรียนในระบบ 

(2) ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย  และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

(3) ใหค้  าแนะน าการบริหารและการจดัการโรงเรียน  ดา้นบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณวชิาการ  กิจกรรม
นกัเรียน  อาคารสถานท่ี  และความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

(4) ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

(5) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 
(6) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บของ 

มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนั้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงิน  คณะกรรมการตอ้งเสนอทางเลือกท่ีปฏิบติั
ไดใ้หแ้ก่โรงเรียนในระบบดว้ย  เวน้แต่คณะกรรมการจะเห็นวา่การกูย้มืเงินนั้นมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของการ
ด าเนินกิจการโรงเรียน 

(7) ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

(8) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปี  และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

(9) พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู  ผูป้กครองและนกัเรียนนกัศึกษา 
(10) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจดัตั้ง 
(11) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในรายละเอียดเก่ียวกบักิจการโรงเรียน 
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 (12) ด าเนินการจดัสรรผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี  เขา้กองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ  กองทุนส ารอง  กองทุนอ่ืน  และจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  45 

(13)  ด าเนินการใหมี้การตรวจสอบบญัชีของโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น 

ต่องบการเงินของโรงเรียนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด (มาตรา 47) 

(14) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติังานอยา่งหน่ึงอยา่งใดในการด าเนินงานของโรงเรียนตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย  เช่น  อนุกรรมการดา้นวชิาการ  อนุกรรมการดา้นการเงิน  อนุกรรมการส าหรับ
การบริหารทัว่ไปและการบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด  หรือดา้นส่งเสริมความสัมพนัธ์ – ชุมชน  
เป็นตน้ 

ขอ้ 21  มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามขอ้ 24 (7 ) (10) (11) (12) จะกระท า 
ไดก้็แต่โดยการประชุมและมติพิเศษ 
 

ดงันั้น  ทางวทิยาลยัจึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว  เพื่อเขา้มาร่วมกนัจดัท า
แผนพฒันาสถานศึกษาหรือแผนยทุธศาสตร์  ร่วมกบัสถานศึกษา  และน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธ์ิภาพ  
โปร่งใส  ตรวจสอบไดต่้อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน   
                                พ.ศ.  2550    และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2554 
  2.  เพื่อใหส้ถานศึกษาด าเนินการตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  และแกไ้ขเพิ่มเติม   
                                (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2554 
  2.  เพื่อใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนพฒันาสถานศึกษาหรือ 
                                 ยทุธ์ศาสตร์  โดยการมีส่วนร่วมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
   

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
      คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจ านวน  9  คน 
 เชิงคุณภาพ 

    1.  สถานศึกษามีการบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
    2.  สถานศึกษาไดพ้ฒันาตามแผนยทุธ์ศาสตร์  โดยมีการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การตรวจ 
        ติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

หมาย
เหตุ พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 

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 
-  จดัเตรียมเอกสาร 
2. ขั้นด าเนินการ 
-  ด าเนินการแต่งตั้ง     
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  จดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
-  ด าเนินการตามแผนพฒันา 
3.ขั้นสรุปผล 
-  ประเมินผล 
-  สรุปผล 
-  รายงานผล 
 

   

  
  

   
  

 

 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  100  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  สถานศึกษามีแผนพฒันาหรือยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและมี 
                                              การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน 
                                              ในการก าหนดทิศทางในการพฒันาสถานศึกษา 
 
 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
  (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                                 (นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                                                               
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3 ต. 3.1 

ช่ือโครงการ   การประเมินความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 
                                                      ร่วมกบัสถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ลกัษณะโครงการ   (   /   ) ใหม่           (      )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์ 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2554 
ก าหนดวา่การบริหารวทิยาลยันั้น  ตอ้งมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูแล  ก ากบั  ติดตาม  ใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา  โดยใหท่ี้ภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม  เช่น  ตวัแทนผูป้กครอง  ตวัแทน
ศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนชุมชน  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่าง  และผูบ้ริหารโรงเรียน  ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการร่วมกบัสถานศึกษานั้น  เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 

 ดงันั้น  ทางวทิยาลยัจึงไดท้  าการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษา  เพื่อทราบเจตคติในการปฏิบติัของคณะกรรมการสถานศึกษาดงักล่าวท่ีมีต่อ
สถานศึกษา  และรับทราบขอ้มูลและน าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อใหส้ถานศึกษาไดท้ราบเจตคติในการปฏิบติัของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.  เพื่อใหส้ถานศึกษาไดรั้บทราบขอ้มูล ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา  และน าไป 
                                ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป   

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
      คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจ านวน  9  คน 
 เชิงคุณภาพ 

    1.  สถานศึกษาทราบขอ้มูล ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา   
2.   สถานศึกษาทราบความพึงพอใจของการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา    
3.  สถานศึกษาไดพ้ฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษา 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
-  จดัเตรียมเอกสาร 
2. ขั้นด าเนินการ 
-  ด าเนินการจดัท าแบบ   
    ประเมินความพึงพอใจ 
-  ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
3.ขั้นสรุปผล 
-  ประเมินผล 
-  สรุปผล 
-  รายงานผล 
 

   

   
 

     

 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  100  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

              2.   สถานศึกษาน าขอ้มูลผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
   (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                              (นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                                                               
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3  ต. 3.1 

ช่ือโครงการ   การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา                            
ลกัษณะโครงการ   (   /   ) ใหม่           (      )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์  

ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2554 
ก าหนดวา่การบริหารวทิยาลยันั้น  ตอ้งมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูแล  ก ากบั  ติดตาม  และปฏิบติังานร่วมกบั 
สถานศึกษา  ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษานั้น  ใหเ้ป็นไปอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวต้าม 
พระราชบญัญติัตงักล่าว   เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
ไดต้ามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 

 ดงันั้น  ทางวทิยาลยัจึงไดท้  าการประเมินคุณภาพในการปฏิบติัของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การปฏิบติังาน  เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา  ไดรั้บทราบขอ้มูลผลการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ และน าไปปรับปรุง
พฒันาคุณภาพในการปฏิบติังานต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อประเมินผลคุณภาพการปฏิบติัของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.  เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดท้ราบขอ้มูลผลการประเมิน  และน าไป 
                                ปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานต่อไป   

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
      ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน  15  คน 
 เชิงคุณภาพ 

    1.  สถานศึกษาทราบขอ้มูล ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา   
    2.  สถานศึกษามีแนวใหค้ณะกรรมการพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
-  จดัเตรียมเอกสาร 
2. ขั้นด าเนินการ 
-  ด าเนินการจดัท าแบบ   
    ประเมินคุณภาพการ  
    ปฏิบติังาน 
-  ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
3.ขั้นสรุปผล 
-  ประเมินผล 
-  สรุปผล 
-  รายงานผล 
 

   

   
 

     

 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  100  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  สถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                         2.   สถานศึกษาน าขอ้มูลผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการการปฏิบติังานของ 
                                              คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
  (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                                (นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                                                               
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                             ม. 3  ต. 3.2 

ช่ือโครงการ   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

ลกัษณะโครงการ   (      ) ใหม่           (   /   )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์ 

ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของวทิยาลยัไดก้ าหนดใหห้วัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้สาขาวชิา/สาขางาน  หวัหนา้งานต่าง ๆ  
ประชุมปรึกษาหารือกนั  เพื่อจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของตนเอง  โดยก าหนดใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนส้ินปีการศึกษาในเดือน  เมษายน  ของทุกปี  หลงัจากทางฝ่าย
บริหาร  งานแผนและงบประมาณจะไดร้วบรวบ  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย  สาขาวชิา/สาขางาน  และงาน
ต่าง ๆ  จดัท าเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ  โดยจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  ดงันั้นก่อน
เร่ิมด าเนินงานบริหารและพฒันาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัในแต่ละปี  วทิยาลยัจึงก าหนดใหมี้การจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีโดยบุคลากรทุก ๆ ของวทิยาลยัมีส่วนร่วมใน การด าเนินงานน้ี 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีแผนปฏิบติัการประจ าปี  และเป็นแม่บทในการด าเนินงานของฝ่าย 
                                 ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
  2.  เพื่อใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีด าเนินงานไป 
                                อยา่งมีคุณภาพและมีการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
      คณะครูอาจารยข์องสถานศึกษาจ านวน 50  คน       
 เชิงคุณภาพ 

     1.  สถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบติัการ 
          ประจ าปีการศึกษา 

       2.  สถานศึกษามีแผนงาน  กิจกรรม/โครงการท่ีใชใ้นการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
-  แต่งตั้งผูจ้ดัการท าแผน 
2. ขั้นด าเนินการ 
-  ด าเนินการท าแผนปฏิบติัการฯ 
-  ด าเนินงานตามแผน 
3.ขั้นสรุปผล 
-  ประเมินผล 
-  สรุปผล 
-  รายงานผล 
 

 

 
 

    
 

   
  

 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ    1,000  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  สถานศึกษามีแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ 
                                               พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาทุก ๆ คน  มีส่วนร่วมในในพฒันาคุณภาพ 
                                              การศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 
ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
      (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                                  (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                                                       ม. 3  ต. 3.2 
ช่ือโครงการ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่  (  /  )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์  

ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามท่ีทางวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยใหค้รูและบุคลา
การทางการศึกษา  ผูเ้รียน  และผูเ้ก่ียวขอ้งภายในและภายนอกร่วมกนัจดัท าแผนดงักล่าว  เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของสถานศึกษาไดป้ฏิบติัตามตามโครงการ/กิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไว ้  
 

  ดงันั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานประจ าปีใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและผูเ้รียน  จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานประจ าปี
ต่อไปอยา่งมีคุณภาพ 

  

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหมี้การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2.  เพื่อใหมี้การใหข้อ้เสนอในการปฏิบติังาน  และน าผลไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานตาม   
      แผนปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      ครูอาจารยข์องโรงเรียนเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง    จ  านวน  50   คน 

 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษามีระบบการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
                                   ประจ าปี 

     2.  สถานศึกษามีการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติัการประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง 
                
 

 



93 
  

   ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1.ด าเนินการติดตาม   

            ตรวจสอบ     

            ประเมินผล   

           2.  ปรับปรุง 

              พฒันาการ   

              ด าเนินงาน 

 

           

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

 

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   1,000     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  
     
2.  มีการใหข้อ้เสนอเพื่อน าผลไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ................... ......................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
      (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                                  (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                                ม. 3  ต. 3.2 

ช่ือโครงการ   จัดท ารายงายผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่  (  /  )  ต่อเน่ือง                                                 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์ 

ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามท่ีทางวทิยาลยัไดมี้แผนปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อใหค้รูและบุคลาการทางการศึกษา  ผูเ้รียน   
ไดป้ฏิบติังานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้ ของฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวขอ้งเป็นแนวทางและ
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานาศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  และไดมี้การติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบติังาน 

   

  เม่ือส้ินปีการศึกษา  ทางสถานศึกษาจดัใหมี้การท ารายงานผลตามแผนการปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อจะ
ไดร้ายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง  หรือหน่วยงานตน้สังกดัทราบต่อไป  ในการน้ีไดท้ราบถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม
โครงการ  กิจกรรม  ของฝ่ายต่าง ๆ   ปัญหาอุปสรรคใ์นการด าเนินงาน  เพื่อใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา
ปรับปรุงการด านินงานต่อไป 
 

 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2.  เพื่อทราบผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ของแต่ละฝ่าย 
2.  เพื่อใหมี้การใหข้อ้เสนอแนะ  แนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานตาม   
      แผนปฏิบติังานประจ าปี 

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      ครูอาจารยข์องโรงเรียนเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง    จ  านวน  50   คน 

 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

     2.  สถานศึกษามีการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติัการประจ าปี 
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        ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ด าเนินการจดั 

ท ารายงานผลแผนการ

ปฏิบติัการประจ าปี  

             

            

 

     

 

    

 

 

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

 

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   1,000     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  
     
2.  มีการใหข้อ้เสนอเพื่อน าผลไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

 
ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
        (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                                  (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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             ม. 3  ต. 3.3 
ช่ือโครงการ   ก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ลกัษณะโครงการ   ( /  )  ใหม่  (    )  ต่อเน่ือง                                              
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์  
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาน (พ.ศ.  2554 – 2558)  ดา้นอาชีวศึกษา  ก าหนดใหมี้การ
ก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อพฒันาสถานศึกษาตาม
วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถานศึกษา  คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาจ าตอ้งมีแผนงาน  โครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 
 
  ดงันั้น  ทางวทิยาลยัจึงไดมี้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ประจ าภาคเรียน 

 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อพิจารณาก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.  เพื่อสถานศึกษามีอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง  ปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของ 
    สถานศึกษา   

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      คณะกรรมการสถานศึกษา    จ  านวน  9   คน 

 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ของตนมีผา่นการเห็นชอบแลว้ 
     2.  สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ของตนใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา  
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          ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

พิจารณา 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

พิจารณษาเห็นชอบ 

อตัลกัษณ์            

 

     

 

    

 

 

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

 

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   5,000     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  สถานศึกษามีอตัลกัษณ์มีผา่นการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว้ 
                             2.  สถานศึกษามีอตัลกัษณ์ของตนใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา  
    
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
    (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                               (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3  ต. 3.3 
ช่ือโครงการ   พฒันาสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากร 
                                                                  ทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ลกัษณะโครงการ   ( /  )  ใหม่  (    )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์  

ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามสถานศึกษา  ไดมี้การพิจารณา ก าหนดใหมี้การก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อพฒันาสถานศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถานศึกษา  คุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนตามปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาจ าตอ้งมีแผนงาน  โครงการต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย  ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 
 
  ดงันั้น  ทางวทิยาลยัจึงไดมี้โครงการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม
โครงการท่ีก าหนดไว ้
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.  เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง  ปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถานศึกษา   

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  50  คน 

 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษาไดพ้ฒันาตามอตัลกัษณ์ท่ีไวพ้ิจารณาแลว้ 
   2.  สถานศึกษาไดพฒันาตามปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถานศึกษา   
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 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ด าเนินการพฒันา

ให้สอดคลอ้งกบั อตัลกัษณ์   

ปรัชญา  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ 

ของสถานศึกษา  

             

            

 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   10,000     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  สถานศึกษามีการพฒันาตามอตัลกัษณ์   ปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจของ 
                                                           สถานศึกษา 
                             2.  สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ ๆ ข้ึน  
    
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
     (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                                  (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ..... ...................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                   ม. 3  ต. 3.3 
ช่ือโครงการ   การประเมินผลการด าเนินการพฒันาสถานศึกษาทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ 

ลกัษณะโครงการ   ( /  )  ใหม่  (    )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์ 

ปรึกษาโครงการ   ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยตามสถานศึกษา  ไดมี้การพิจารณา ก าหนดใหมี้การก าหนดอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อพฒันาสถานศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถานศึกษา  คุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนตามปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาจ าตอ้งมีแผนงาน  โครงการต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย  ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  และไดมี้การด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้
 
  ดงันั้น  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลผลการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ดงักล่าวทาง
วทิยาลยัจึงไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  เพื่อทราบผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค ์ และน าไปปรับปรุงแกไ้ขการบริหารจดัการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อทราบผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค ์ ของโครงการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง 
     อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   
2.  เพื่อพฒันาปรับปรุบงแกไ้ขการบริหารจดัการดา้นอตัลกัษณ์  

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  50  คน 

 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษามีขอ้มูลผลการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

   2.  สถานศึกษาไดท้ราบปัญหาอุปสรรคต่์าง ๆ ในการด าเนินงาน เพื่อแกไ้ขต่อไป   
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         ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงานประเมินผล 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ด าเนินการจดัท า

แบบสอบถาม 

          2.  ด าเนินการเก็บ

ขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล 

             

            

 

     

 

    

 

 

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   200     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  สถานศึกษามีผลการประเมิน ตามโครงการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์    
                                                            ปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจของสถานศึกษา 
                             2.  สถานศึกษาน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
    
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
      (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                              (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 



102 
  

                 ม.  3 ต. 3.4 

ช่ือโครงการ   การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกดั 

ลกัษณะโครงการ   ( /  )  ใหม่  (    )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ  
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  เป็นวทิยาลยัท่ีอยูใ่นสังกดัภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3 โดยนโยบายหลกัในการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในดา้นงบประมาณการเงิน  เช่น  ดา้น
เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายรายบุคคล  เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  15  ปี  เงินเพิ่มค่าครองชีพครูชัว่คราว  และ
เงินเพิ่มเงินเดือนครู  และหลกัเกณฑ ์ วธีิการปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นเงินอุดหนุน  เงินเพิ่มค่าครองชีพครูและเงิน
เพิ่มเงินเดือนครู 
 

  ดงันั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานตน้สังกดั  ทางวทิยาลยัจึงได้
จดัท า โครงการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัในเร่ืองดงักล่าว  โดยมอบหมายใหฝ่้าย
บริหาร  ฝ่ายฆธุรการ/การเงินการบญัชี เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการด าเนินงาน  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูอ้  านวยการ 
สถานสึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษาไปตามนโยบายของตน้สังกดั  
2.  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพโดยใชภ้าวะผูน้ าและการมีส่วน 

    ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

    
              เชิงปริมาณ  ฝ่ายบริหาร 1  หน่วยงาน  ฝ่ายการเงิน  1  หน่วยงาน  หน่วยงานตน้สังกดัจ านวน  2  หน่วยงาน 
 

       
 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษามีการบริหารตามนโยบายของตน้สังกดัท่ีมีประสิทธิภาพ 

   2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตามนโยบายของตน้สังกดั 
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          ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ด าเนินงานตาม

นโยบายของตน้สังกดั 

          2. 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการเนินงาน 

2.ประเมินผลรายงาน 

 

          

  

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   2,000     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  สถานศึกษามีผลการประเมิน ตามโครงการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์    
                                                            ปรัชญา  วสิัยทศัน์  พนัธกิจของสถานศึกษา 
                             2.  สถานศึกษาน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
    
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
     (นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ)                                                (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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 ม. 3  ต. 3.4 

ช่ือโครงการ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและผู้มีส่วนเกีย่วข้องประจ าภาคเรียน 

ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่  (  /  )  ต่อเน่ือง                                         
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ  
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยสถานศึกษามีหนา้ท่ีในการอบรมสั่งสอบใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานอาชีพของแต่ละหลกัสูตร  ประเภทวชิา  สาขาวชิา  สาขางาน  และยงัคอยควบคุมดูและความ
ประพฤติดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตร  มีความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในการนา้จ าเป็นตอ้งอาศยัการ
ประสานงานและความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

    ดงันั้น  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลผลการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ดงักล่าวทาง
วทิยาลยัจึงไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  เพื่อทราบผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค ์ และน าไปปรับปรุงแกไ้ขการบริหารจดัการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อรับทราบขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของผูป้กครอง หน่วยของท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.  เพื่อการประสานความร่วมมือระหวา่งผูป้กครอง หน่วยของท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา  
3.  เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนระหวา่งผูป้กครอง หน่วยของท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา  
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน  300  คน 
 เชิงคุณภาพ 

 1.  สถานศึกษาและผูป้กครอง หน่วยของท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษามีความเขา้ใจและประสานความ 

     ร่วมมือยิง่ข้ึน  

2.  สถานศึกษาสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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          ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

    1. ด าเนินการจดัท า

ประชุมผูป้กครองและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง         

2.ด าเนินการเก็บขอ้มูล  

วิเคราะห์ขอ้มูล 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   1,500     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดยิง่ข้ึน 

                             2.  สถานศึกษาสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
    (นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ)                                                (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ............... ..........................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                 ม. 3 ต. 3.4 
ช่ือโครงการ   พฒันาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่  (  /  )  ต่อเน่ือง                                          
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ  
 ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยสถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ผูป้กครอง 
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัอาชีวศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน  และจดัการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ า
ทุก ๆ เดือน  เพื่อการบริหารจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  ในการน้ี  ไดมี้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ จากการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงขอ้เสนอและขอ้คิดเห็นเหล่านั้นลว้นแต่เป็นประโยชน์ในการพฒันาการบริหารจดัการ
การศึกษา  และพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งส้ิน 
 

    ดงันั้น  เพื่อใหข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกิดผลในการปฏิบติั  ทาง
สถานศึกษาไดท้  ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์  เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลดีต่อสถานศึกษา  จึงไดจ้ดัท าโครงการ
พฒันาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง  เพื่อการพฒันาต่อไป 
  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อน าเอาขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครองไปปฏิบติัใหเ้กิด     
การพฒันาสถานศึกษา 

                    2.    เพื่อพฒันาสถานศึกษาตามความคิดเห็นโดยผูเ้ก่ียวขอ้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 50  คน 
 เชิงคุณภาพ 

 1.  สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  และผูป้กครองมีการและเปล่ียนความคิดเห็นกนั 

     มากข้ึน  

2.  สถานศึกษามีการพฒันาความขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ  สามารถพฒันาดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนและ   
     สถานศึกษาไดดี้ข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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           ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

    1. ด าเนินการท าการ

วิเคราะห์ขอ้คิดเห็น 

 2.ด าเนินการตามขอ้คิดเห็น 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   1,500     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  สถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งภายในและภายนอก 
     2.  สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งภายในและ 
                                                            ภายนอก 

 

 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
     (นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ)                                                   (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                 ม. 3 ต. 3.4 
ช่ือโครงการ   ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย 
                                                      คณะกรรมการสถานศึกษา 
ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่  (  /  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ  
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ตามนโยบายของตน้สังกดั  ใหส้ถานศึกษามีมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ  
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  และเป็นท่ีไวว้างใจ  เช่ือถือ  ศรัทธา ของผูป้กครอง ทางดา้นวชิาการ  อีกทั้งตอ้งมี
คุณสมบติัของภาวะผูน้ าและศกัยภาพในการน าผาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีการต่าง ๆ ใหบ้รรลุภาระกิจ  
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ดงันั้น  เพื่อเป็นการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  ทางสถานศึกษาจึงไดจ้ดัท าโครงการ 
ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อทราบถึงศกัยภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
      2.   เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานและภาวะผูน้ า  

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจ านวน  9  คน 
 เชิงคุณภาพ 

 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบขอ้มูลในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของตนเอง 
 2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาการบริหารงานและภาวะผูน้ า 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

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. 

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

    1. ด าเนินการจดัท า

แบบสอบถาม 

   2.ด าเนินการเก็บขอ้มูล  

วิเคราะห์ขอ้มูล 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

          

  

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   100     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ข 

                             2.  การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 

 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ  
    (นางสาวณฏัฐาพร  พรมสิทธ์ิ)                                               (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

 ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 

 

            ม. 3 ต. 3.5 
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ช่ือโครงการ   จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบส ารองเพือ่ป้องกันการสูญหาย 
ลกัษณะโครงการ   (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายอุทัย  ภูมิประมาณ 
ทีป่รึกษางาน   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  
 

หลกัการและเหตุผล 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร ท าใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาท
ส าคญัยิง่ต่อชีวิตประจ าวนัและสังคม มีผลต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในดา้นการพฒันาครู พฒันาผูเ้รียน
และเพิ่มความเขม้แขง็และประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ
ใหมี้ประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง เท่ียงตรง ทนัสมยัอยูเ่สมอ และสามารถตรวจสอบไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นในการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเพิ่มความเขม้แขง็และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพและมีระบบส ารองขอ้มูลเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหว้ทิยาลยัมีฐานขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประเภท (ขอ้มูลทัว่ไป, ขอ้มูลนกัศึกษา,  
ขอ้มูลตลาดแรงงาน, ขอ้มูลบุคลากร,ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน,ขอ้มูลหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน, 
ขอ้มูลครุภณัฑ,์ ขอ้มูลอาคารสถานท่ี, ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัอุดรธานี) 
 2. เพื่อใหว้ทิยาลยัมีระบบจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 3. เพื่อใหบุ้คลากรในวทิยาลยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และนกัศึกษาไดใ้ชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตในการปฏิบติังาน 
 4. เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและความปลอดภยั มีระบบส ารองขอ้มูล 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ  านวน 50 คน 
  2. นกัศึกษา  จ  านวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  วทิยาลยัมีความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและมีขอ้มูลพื้นฐานทุกประเภท 
 
ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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. ประชุมช้ีแจงจดัท าโครงการ             
   - เสนอโครงการ             
- พิจารณาอนุมติั             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ             
4. ติดตามผลการด าเนินงาน             
5. สรุปประเมินผล             
6. ประเมินผล             
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  จ านวน  5,000  บาท 
 
วธีิการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. วทิยาลยัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ประเภทท่ีถูกตอ้ง 
 2. วทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. วทิยาลยัมีการติดตามงานท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 4. วทิยาลยัมีระบบความปลอดภยัและส ารองขอ้มูล 
           
ลงช่ือ............................................ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ...............................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
       (นายอุทยั  ภูมิประมาณ)                                                       (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ.... .......................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
        (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                                      (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 

ม. 3 ต. 3.5 
ช่ือโครงการ  พฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 
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ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายอุทัย  ภูมิประมาณ 
ทีป่รึกษางาน  นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  
 
หลกัการและเหตุผล 
 การบริหารจดัการองคก์รเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารองคก์รจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีดี 
เป็นปัจจุบนัเพื่อประกอบการตดัสินใจ เพื่อลดความเส่ียงในการตดัสินใจท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งกวา้งขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เช่ือมต่อ 
ดว้ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างานและการใชข้อ้มูลร่วมกนั 
       ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดเ้จริญกา้วหนา้ และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
ส านกังานใหมี้ความทนัสมยั ถูกตอ้ง และรวดเร็ว ระบบส านกังานในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงจากใชแ้รงงานมาใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยมีากข้ึน เพื่อช่วยในการท างานดา้นการประมวลผลขอ้มูล 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จึงไดจ้ดัท าระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ระบบการวางแผนการใชท้รัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภยัและสารสนเทศ เพื่อการบริหารวทิยาลยัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มพนู ทกัษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถตอบสนอง เป้าหมาย
และนโยบายการปฏิบติัขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัการฐานขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งมีระบบ จะ
ท าใหก้ารตรวจสอบขอ้มูล การเรียกขอและการรายงานขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว โดยขอ้มูลท่ี
จดัเก็บเนน้ความสมบูรณ์ถูกตอ้งและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีบุคลากรทุกคนในวทิยาลยั ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการ
ใหข้อ้มูล เพื่อความถูกตอ้งและเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อรายงานขอ้มูลสารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์แก่บุคลากร และนกัศึกษาของวทิยาลยั 

2. เพื่อใหว้ทิยาลยัมีระบบจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ฝ่ายต่าง ๆ  7  ฝ่าย 
 
  

เชิงคุณภาพ 
  วทิยาลยัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยั ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
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 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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. ประชุมช้ีแจงจดัท าโครงการ             
    - เสนอโครงการ 

 

           
    - พิจารณาอนุมติั 

 

           
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

           

3. ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ 
 

           
4. ติดตามผลการด าเนินงาน      

 

      
5. สรุปประเมินผล          

 

  
6. ประเมินผล          

 

  
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  จ านวน  3,000  บาท 
 
วธีิการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. วทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. วทิยาลยัมีการติดตามงานท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง และเช่ือถือได ้
 
ลงช่ือ  ............... ..........................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นายอุทยั  ภูมิประมาณ)                                                  ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                               ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

ม. 3  ต. 3.5 
ช่ือโครงการ  ประเมินความพงึพอใจในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศวิทยาลัย 
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ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายอุทัย  ภูมิประมาณ 
ทีป่รึกษางาน  นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  
 
หลกัการและเหตุผล 
  ขอ้มูลสารสนเทศ นบัเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการศึกษา ใชต้ดัสินใจในวางแผน  
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ใหค้รอบคลุมทุกดา้น และใชท้รัพยากรจดัการศึกษาอยา่งคุม้ค่า และการจดัการองค์
ความรู้เพื่อพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง ไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นในการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเพิ่มความเขม้แขง็และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ โดยผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
เป็นผูป้ระเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เช่น ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหบุ้คลากรในวทิยาลยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และนกัศึกษาไดใ้ชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตในการปฏิบติังาน 
 2. เพื่อใหว้ทิยาลยัมีระบบจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 3. เพื่อเป็นการประเมินระบบสารสนเทศจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการและน ามาปรับปรุงแกไ้ขระบบต่อไป 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  1. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ  านวน  9 คน 
  2. นกัศึกษา  จ  านวน  80  คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
  ระบบสารสนเทศของวทิยาลยัมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้งท่ีสุด 
  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม ปีการศึกษา  2556 
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พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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. ประชุมช้ีแจงจดัท าโครงการ             
    - เสนอโครงการ 

 

           
    - พิจารณาอนุมติั 

 

           
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

          

3. ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ     
 

       
4. ติดตามผลการด าเนินงาน       

 

     
. สรุปประเมินผล          

 

  
6. ประเมินผล          

 

  
 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  จ านวน  500  บาท 
 
วธีิการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. วทิยาลยัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐานท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 2. วทิยาลยัมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. วทิยาลยัมีการติดตามงานท่ีเป็นระบบและต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
 
 
ลงช่ือ  ............... ..........................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นายอุทยั  ภูมิประมาณ)                                                  ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                               ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
                                                                                                                                                                          ม.3 ต. 3.6 
 ช่ือโครงการ                       วเิคราะห์และจัดท าการแผนงานบริการความเสียงด้านความปลอดภัย 
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ประเภทโครงการ          ( / )  ใหม่                     (   )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ          นายโยทนิ จันทะไหม 
ทีป่รึกษาโครงการ          นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ          นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ         ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัปัญหาอนัตรายท่ีเกิดจากส่ิงต่างๆท่ีไม่คาดคิดมีมากแมอ้ยูอ่ยูใ่นท่ีต่างก็ตามไม่วา่จะเป็นอนัตรายท่ี
ไม่ไดค้าดคิดและอนัตรายท่ีเกิดจากความประมาทก็ตามส่ิงท่ีควรตระหนกัถึงท่ีช่วยลดอนัตรายเหล่าน้ีคือความ
ปลอดภยัท่ีจะช่วยปกกนัไดแ้ละทางวทิยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัเพื่อจะป้องกนัไม่ใหบุ้คลากรและนกัศึกษาภายใน
วทิยาลยัเกิดอนัตรายข้ึน 
 ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการ วิเคราะห์และจดัท าการแผนงานบริการความเสียงดา้นความปลอดภยั
ข้ึนข้ึนเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ล็งเห็นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการทะเลาะววิาทในช่วงการศึกษา  
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหบุ้คลากรและนกัศึกษามีความปลอดภยั 
2. เพื่อลดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนภายในวทิยาลยั 
3. เพื่อใหผู้ป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
4. เพื่อลดการค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 

1. นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน  50  คน  ครู  50   คน 
      ผูป้กครอง  30  คน 

 เชิงคุณภาพ 
              1.   บุคลากรและนกัศึกษามีความปลอดภยั 

2. ลดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนภายในวทิยาลยั 
3. ผูป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
4. ลดการค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา   2556 
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 สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 งบประมาณ  3,000   บาท 
 
 วธีิการประเมินผล แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  บุคลากรและนกัศึกษามีความปลอดภยั 
2. ลดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนภายในวทิยาลยั 
3. ผูป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
4. ลดการค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นายโยทิน  จนัทะไหม)                                                (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

 
                        

 ม. 3 ช. 3.6 
 ช่ือโครงการ             วเิคราะห์และจัดท าการแผนงานบริการความเสียงด้านทะเลาะววิาท 
ประเภทโครงการ            ( / )  ใหม่                     (   )  ต่อเน่ือง 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           
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ผู้รับผดิชอบโครงการ            นายประชา  ภักดีพนัธ์ 
ทีป่รึกษาโครงการ            นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ            นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ            ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดัใหน้กัศึกษาของวทิยาลยัเกิดความสามคัคีภายในวทิยาลยัส่ิงท่ีควรตระหนกัคือการท่ีรณรงคใ์ห้
นกัศึกษามีความรักใคร่สามคัคีกนัและไม่มีการทะเลาะววิาทชกต่อยกนัภายในวทิยาลยัและยงัจะช่วยใหผู้ป้กครองมี
ความเช่ือมัน่ในการรักษาและป้องการทะเลาะววิาทของนกัศึกษาท่ีมาจากต่างสถานท่ีและต่างหมู่บา้นอีกดว้ย 
 ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการ วิเคราะห์และจดัท าการแผนงานบริการความเสียงดา้นทะเลาะววิาท
ข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ล็งเห็นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการทะเลาะววิาทในช่วงการศึกษา  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรักใคร่สามคัคีกนั 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
3. เพื่อใหผู้ป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความปลอดภยัเม่ืออยูภ่ายในวทิยาลยั 

เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 

1. นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน 1,200 คน   1  คร้ัง ต่อปีการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 

1.   นกัศึกษามีความรักใคร่สามคัคีกนั 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
3. ผูป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
4. นกัศึกษามีความปลอดภยัเม่ืออยูภ่ายในวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

 ปีการศึกษา  2556 
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กจิกรรม พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           

 

 
 
 สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 งบประมาณ  3,000   บาท 
 
 วธีิการประเมินผล แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  นกัศึกษามีความรักใคร่สามคัคีกนั 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
3. ผูป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
4. นกัศึกษามีความปลอดภยัเม่ืออยูภ่ายในวทิยาลยั 

 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงช่ือ.......... ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นายประชา  ภกัดีพนัธ์)                                                (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

 
ม. 3 ต. 3.6 

 ช่ือโครงการ    วเิคราะห์และจัดท าแผนงานบริการความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด 
ประเภทโครงการ   ( / )  ใหม่                     (  )  ต่อเน่ือง 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายปรินทพล   กองศรีนนท์ 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ  ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูม ิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดัใหน้กัศึกษาของวทิยาลยัปลอดส่ิงเสพติดนั้น  ทั้งน้ีเพื่อใหค้รูท่ีปรึกษาและอาจารยฝ่์ายปกครองทุกคน
ไดดู้แลติดตาม  ใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพติดและมีการตรวจส่ิงเสพติด โดยการสังเกตความ
ประพฤติ  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่มกฎระเบียบอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา  นกัศึกษาจะประสบความส าเร็จ
ในชีวตินั้น   ตอ้งปฏิบติัตาม  ค าแนะน าสั่งสอน   และกฎของวทิยาลยัท่ีตั้งไว ้ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  กบัเพื่อน
ร่วมงานและการด ารงชีวิตอยูก่บัผูอ่ื้นอีกดว้ย 
 ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการ  วิเคราะห์และจดัท าแผนงานบริการความเส่ียงดา้นส่ิงเสพติดใหก้บั
นกัศึกษา  เพื่อใหค้  าแนะน ากบั นกัศึกษา ร่วมกบัอ าเภอบา้นดุง(ฝ่ายปกครอง)  เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัในวทิยาลยั
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1.   เพื่อจดัใหน้กัศึกษาห่างไกลยาเสพติด 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
3. เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาช่วยดูแลเก่ียวกบัสารเสพติด ใหค้  าแนะน ากบันกัศึกษา 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาห่างไกลจากส่ิงเสพติดและสามารถเลิกได ้

 
เป้าหมาย 
       เชิงประมาณ 

        นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน 1,200  คน   1  คร้ังต่อภาคเรียน เชิงคุณภาพ 
      เชิงคุณภาพ 

1. เพื่อจดัใหน้กัศึกษาห่างไกลยาเสพติด 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
3. เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาช่วยดูแลเก่ียวกบัสารเสพติด ใหค้  าแนะน ากบันกัศึกษา 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาห่างไกลจากส่ิงเสพติดและสามารถเลิกได ้

 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
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สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ  3,000   บาท 
  
วธีิการประเมินผล แบบสอบถาม  

แบบสังเกตพฤติกรรม 
ตรวจคน้หนา้ประตูตอนเชา้/ลงบนัทึก 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.   นกัศึกษาห่างไกลสารเสพติด พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดรั้บค าแนะน าในปัญหาต่างๆ 
2.  นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความรับผิดชอบหนา้ท่ีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3.  นกัศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมตามประเพณีและวฒันธรรมอนังาม 
4. นกัศึกษา  ห่างไกลจากส่ิงเสพติดและสามารถเลิกได ้

 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นายปรินทพล  กองศรีนนท)์                                       (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

ม. 3  ต. 3.6 
ช่ือโครงการ    วเิคราะห์และจัดท าแผนงานบริการความเส่ียงด้านสังคม 
ประเภทโครงการ   ( / )  ใหม่                     (  )  ต่อเน่ือง 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายกมัปนาท  จันทา 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดัท าโครงการวเิคราะห์และจดัท าแผนงานบริการความเส่ียงดา้นสังคมในสถานศึกษาน้ีเพื่อใหผู้ป้กครอง
ไดส้ร้างความมัน่ใจวา่บุตรหลานของตนไดเ้ขา้มาศึกษาในวทิยาลยัน้ีจะไดรั้บความไวว้างใจวา่จะไม่มีการทอ้งก่อนวยั
อนัควรเร่ืองชูส้าวของนกัศึกษาชายและหญิงพร้อมช่วยดูแลป้องกนัไม่ใหน้กัศึกษาออกนอกลู่นอกทางและยงัให้
ผูป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
               ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการวิเคราะห์และจดัท าแผนงานบริการความเส่ียงดา้นสังคมใน
สถานศึกษา เพื่อใหผู้ป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 
 1.   เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนจบและไม่ทอ้งก่อนแต่ง 
 2.   เพื่อใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
 3.  ป้องกนัการท าผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
 4.  เพื่อป้องกนันกัศึกษาขาด หาย  
 5.  เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 

นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน  1,200 คน  
             เชิงคุณภาพ 

  2. เพื่อจดัใหมี้การป้องกนัการตั้งครรภใ์นวทิยาลยัได ้
  3. ป้องกนัการท ากระผดิของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
  4. เพื่อป้องกนันกัศึกษามีเร่ืองชูส้าวในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  5. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา  2556 
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 สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 งบประมาณ  3,000  บาท 
 
 วธีิการประเมินผล 1. แบบสอบถาม 
    2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน  1,200  คน  
2. เพื่อจดัใหมี้การป้องกนัการตั้งครรภใ์นวทิยาลยัได ้
3. ป้องกนัการท ากระผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
4. เพื่อป้องกนันกัศึกษามีเร่ืองชูส้าวในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
5. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นายกมัปนาท  จนัทา )                                                (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

 
ม. 3  ต. 3.6 

ช่ือโครงการ    วเิคราะห์และจัดท าแผนงานบริการความเส่ียงด้านการพนันและ 
      การมั่วสุม 

กจิกรรม พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           
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ประเภทโครงการ   ( / )  ใหม่                     (  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวบุปผา  ชาวยศ 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 

ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดัท าโครงการวเิคราะห์และจดัท าแผนงานบริการความเส่ียงดา้นการพนนัและการมัว่สุมน้ีเพื่อให้
ผูป้กครองไดส้ร้างความมัน่ใจวา่บุตรหลานของตนไดเ้ขา้มาศึกษาในวทิยาลยัน้ีจะไดรั้บความไวว้างใจท่ีจะไม่มีการมัว่
สุมในเร่ืองต่างๆของนกัศึกษาพร้อมยงัช่วยดูแลป้องกนัไม่ใหน้กัศึกษาออกนอกลู่นอกทางและยงัใหผู้ป้กครองมีความ
มัน่ใจในสถานศึกษา 
               ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการวิเคราะห์และจดัท าแผนงานบริการความเส่ียงดา้นการพนนัและการ
มัว่สุมใหก้บัผูป้กครอง เพื่อใหผู้ป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามีระเบียบและมีการป้องกนัการเล่นการพนนัเกิดข้ึนในวทิยาลยัได ้
 2. ป้องกนัการท าผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
 3. เพื่อป้องกนันกัศึกษาขาด หาย  
 4. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 50 คน  
 2. นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน 1,200 คน 
             เชิงคุณภาพ 
 1. เพื่อจดัใหมี้การป้องกนัการเล่นการพนนัเกิดข้ึนในวทิยาลยัได ้
 2. ป้องกนัการท าผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
 3. เพื่อป้องกนันกัศึกษามัว่สุมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 4. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
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 สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 งบประมาณ  3,000   บาท 
 
 วธีิการประเมินผล 1. แบบสอบถาม 
    2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อจดัใหมี้การป้องกนัการเล่นการพนนัเกิดข้ึนในวทิยาลยัได ้
2. ป้องกนัการท าผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
3. เพื่อป้องกนันกัศึกษามัว่สุมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
4. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ........................................ .ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นางสาวบุปผา  ชาวยศ )                                                (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

ม. 3  ต 3.6 
ช่ือโครงการ    ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ประเภทโครงการ   (   )  ใหม่                     (   )  ต่อเน่ือง 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวมยุรี  ราชโคตร 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 

ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีทางฝ่ายปกครองไดจ้ดัท าโครงการบริหารความเส่ียงในการต่าง ๆ  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นความปลอดภยั  
ดา้นการทะเลาะววิาท  ดา้นส่ิงเสพติด  ดา้นสังคม  และดา้นการพนนัและการมัง่สุม  และไดมี้การด าเนินงานตามแผน
ต่าง ๆ ทั้ง  5  ดา้น  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    ท าใหค้วามเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวลดลงในทุก ๆ ดา้น 

  
ดงันั้น  ฝ่ายปกครองจึงไดจ้ดัท าโครงการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  เพื่อทราบผล

การด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคต่์าง ๆ  เพื่อท าไปปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
2. เพื่อทราบปัญหา  อุปสรรคใ์นด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงพฒันาต่อไป 

 
เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 50 คน  
 2. นกัศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  จ  านวน 1,200 คน 
             เชิงคุณภาพ 
 1. คุณภาพในการบริหารความเส่ียงตามแผนการบริหารงานไดรั้บการพฒันา 
 2.  แนวโนม้ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ  มีสถิติท่ีลดลง 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา  2556 
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 สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 งบประมาณ  200   บาท 
 
 วธีิการประเมินผล 1. แบบสอบถาม 
    2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงในทุก ๆ  
2. ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ในแนวโนม้ลดลงทุก ๆ ดา้น 
3.  น าผลการปะเมินไปปรับปรุงแกไ้จการด าเนินงานต่าง ๆ 

 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ........................................ .ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นางสาวบุปผา  ชาวยศ )                                                (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

 
 
 
 

กิจกรรม พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           
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ม. 3 ต.  3.7 
ช่ือโครงการ    ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
ลกัษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
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ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                         
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายกจิการ นักศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยในแต่ละปีการศึกษาใหม่  ทางวทิยาลยัไดรั้บนกัศึกษาใหม่ทั้งในระดบัชั้น  ปวช.  และ  ปวส.  มา
จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในอ าเภอบา้นดุง  และอ าเภอใกลเ้คียง  ซ่ึงนกัเรียนนกัศึกษาใหม่เหล่าน้ีต่าง ก็ยงัไม่ทราบในเร่ือง
หลกัสูตรการศึกษาท่ีตนเลือกท าการศึกษาต่อ  การปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางโรงเรียน  และ
เร่ือง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและประโยชน์ของตนในระหวา่งศึกษาท่ีโรงเรียน 

 ดงันั้น  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดป้ระชุมวางแผนงานและจดัท า
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ข้ึน  เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบติัตนในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยแห่งน้ี  
จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบรายละเอียดของประเภทวชิาท่ีตนเลือกศึกษา 
  2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบระเบียบขอ้บงัคบัของวทิยาลยัและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
  3.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบและใชสิ้ทธิประโยชน์ของตนอนัพึงมี 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  นกัศึกษาใหม่ทั้งหมดจ านวน  420  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1.  นกัศึกษาใหม่ทุกคนมีความรู้ความเขา้ในหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีตนเรียน 
    2.  นกัศึกษาใหม่ทุกคนประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของวทิยาลยัไดถู้กตอ้ง 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.   2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 
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2.  ขั้นเตรียมการ                     
-  เสนอโครงการ                         
-  พิจารณา/อนุมติั 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ   
ด าเนินงาน 

 

           

2.  ขั้นด าเนินงาน                     
-  จดัการปฐมนิเทศ
นกัเรียน 
   นกัศึกษา 

 

           

3.  ขั้นสรุปผล                         
-   ประเมินผล                         
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

-  รายงานปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

      
 
 

   

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง   
 

งบประมาณ                                     จ  านวน 2,100 บาท  
 

วธีิการประเมินผล                          1.  ประเมินผลจากการสรุปการศึกษาเล่าเรียนของนกัศึกษา 
    2.  ประเมินจากการสรุปรายงานความประพฤติของนกัศึกษา 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวชิาท่ีเรียนมีผลการเรียน  ดี 
   2.  นกัศึกษาสามารถปฏิบติัตามระเบียบขอ้งบงัคบัของวทิยาลยั 
   3.  นกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิและประโยชน์ของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง)                                             ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

 
ม. 3  ต. 3.7 

ช่ือโครงการ นักศึกษาพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
ประเภทโครงการ (    ) ใหม่ () ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว 
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ทีป่รึกษาโครงการ นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 

การจดัให้ผูเ้รียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษานั้น ทั้ งน้ีเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้ดูแลติดตาม ให้ค  าปรึกษาแนะน า
เก่ียวกบัการเรียนและความประพฤติ อบรมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา นกัศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตนั้น ตอ้งปฏิบติัตาม ค าแนะน า สั่งสอน และกฎของวิทยาลยัท่ีตั้งไว ้การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพื่อนร่วมงานและการด ารงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอีกดว้ย 

ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการ นักศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  ให้กบันักศึกษาทุกวนั เพื่อให้
ค  าแนะน ากบันกัศึกษาเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัในวทิยาลยัต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

1.   เพื่อจดัใหน้กัศึกษาไดพ้บกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
3. เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้  าแนะน ากบันกัศึกษา 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูท่ีปรึกษา  30  คน   

 
เชิงคุณภาพ 

1. จดัใหน้กัศึกษาไดพ้บกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
3. อาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้  าแนะน ากบันกัศึกษา 

 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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1. ขั้นเตรียมการ             
- เสนอโครงการ 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           

 

 
 
สถานทีด่ าเนินกา              วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

 
งบประมาณ               100 บาท 

 
วธีิการประเมินผล            1.  แบบสอบถาม 

            2. แบบประเมินพฤติกรรม 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นกัศึกษาไดพ้บกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดรั้บค าแนะน าในปัญหาต่างๆ 
2. นกัศึกษามีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
3. นกัศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมตามประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม 
4. นกัศึกษาไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของวทิยาลยั 

 
 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นายศราวุฒิ  ดุงศรีแกว้)                                             (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 
 

 
ม. 3 ต. 3.7 

ช่ือโครงการ    การจัดตั้งระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
ประเภทโครงการ   ( / )  ใหม่                     (  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวมยุรี  ราชโคตร 
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ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายปกครอง 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดัท าโครงการจดัตั้งระบบเครือข่ายผูป้กครองน้ีเพื่อใหท้างวทิยาลยัและผูป้กครองไดใ้กลชิ้ดและสามารถ
ติดต่อส่ือสารในเร่ืองต่างๆของนกัศึกษาพร้อมยงัช่วยดูแลป้องกนัไม่ใหน้กัศึกษาออกนอกลู่นอกทางและยงัให้
ผูป้กครองมีความมัน่ใจในสถานศึกษา 
               ดงันั้นทางฝ่ายปกครองจึงจดัตั้งโครงการจดัตั้งระบบเครือข่ายผูป้กครองใหก้บัผูป้กครอง เพื่อใหไ้ดติ้ดต่อกบั
วทิยาลยัโดยตรง 
 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อจดัใหมี้การติดต่อกบัผูป้กครองไดโ้ดยตรง 
  2. ป้องกนัการท าผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
  3. เพื่อป้องกนันกัศึกษาขาด หาย  
  4. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เป้าหมาย 

 เชิงประมาณ 

 ผูป้กครองจ านวน  100  คน   
 เชิงคุณภาพ 
  1. เพื่อจดัใหมี้การติดต่อกบัผูป้กครองได ้
  2. ป้องกนัการท าผิดของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
  3. เพื่อป้องกนันกัศึกษาขาด หาย  
  4. เพื่อใหอ้อกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ. 2557 
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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 

 

           
- แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

   
 

      
3. สรุปผล          

 

  
4. ประเมินผล           

 

 
5. รายงานผล           

 

 
 
 สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

 งบประมาณ  500   บาท 
 
 วธีิการประเมินผล 1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  สามารถติดต่อกบัผูป้กครองไดโ้ดยตรง 
2. สามารถป้องกนัการท าผดิของนกัศึกษาเม่ืออยูน่อกวทิยาลยั 
3. ลดการการขาดและหายของนกัศึกษา  

                           4. สานมารถออกติดตามนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            (นางสาวมยรีุ  ราชโคตร)                                                 (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

 
ม. 3 ต. 3.7 

ช่ือโครงการ                                                 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
ประเภทโครงการ                                         (  / ) ใหม่       (   )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                                   นางสาวศมนพรรณ   แสนสุข              
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ทีป่รึกษาโครงการ                                        นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ                                   นายทรรศภูมิ    บุรีเพยี 
ฝ่ายงานที่รับผดิชอบ                                     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
                         การมอบทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาท่ียากจนขาดแคลนทุนทรัพย ์   แต่ตั้งใจเรียนดีเอาใจใส่ 
ต่อการเรียนมาเรียนสม ่าเสมอ    ไม่ขาดเรียน  ไม่หนีเรียน ไม่มาสายมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นตวัอยา่ง 
ท่ีดีแก่เพื่อนนกัศึกษาดว้ยกนั     มีจิตอาสาช่วยเหลือวทิยาลยับางโอกาส      วทิยาลยัจึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะ 
จดัหาทุนการศึกษามอบใหเ้ป็นก าลงัใจ    และอีกประการหน่ึงเพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนนกัศึกษาจะได ้
ปฏิบติัตาม   การจดัใหมี้การมอบทุนการศึกษาจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรจดัใหมี้ข้ึน 
วตัถุประสงค์ 
                       1.  เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาท่ียากจน     ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดมี้โอกาสศึกษาต่อจนจบ 
                       2.  เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นมีก าลงัใจศึกษาเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ 
                       3.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดต้ั้งใจเรียน   ประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีดี 
เป้าหมาย 
                       เชิงปริมาณ 

1. นกัศึกษาไดรั้บทุนการศึกษา    จ  านวน  30  คน 
                      เชิงคุณภาพ 

1. นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนมีความประพฤติเรียบร้อยดีตั้งใจมาเรียนสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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1. ขั้นเตรียมการ         
 

   
- เสนอโครงการ         

 

   
- พิจารณาอนุมติั         

 

   
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน             
- ด าเนินการมอบ
ทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 

         
 

  

3.  สรุปประเมินผล             
- ประเมินผล           

 

 
- สรุปผล           

 

 
- รายงานผล           

 

 
 
สถานทีด่ าเนินการ               วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ                              50,000  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                                                 1.   นกัศึกษามีเงินใช ้แกปั้ญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการมาเรียน 
                                                 2.  นกัศึกษามีก าลงัใจท่ีจะมาเรียนอยา่งสม ่าเสมอไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่หนีเรียน 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          ( นางสาวศมนพรรณ  แสนสุข )                                      ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

 
 
 
 
 

ม. 3 ต. 3.7 

ช่ือโครงการ   ส่งเสริมผู้เรียนทีม่ีปัญญาเลิศในแต่ละสาขางาน  

ลกัษณะโครงการ   (  /  )ใหม่         (    )  ต่อเน่ือง 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวปรียานุช พรหมแสงใส 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล 
 

หลกัการและเหตุผล 

  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   
เป็นหลกัสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค์ท่ีจะพฒันาคุณภาพของนกัเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการแข่งขนั  มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนให้สูงข้ึน  สามารถด ารงชีวิตร่วมกบั
ผูอ่ื้นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อตามความถนดั  ความสนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ดงันั้นทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงจึงไดจ้ดัใหมี้โครงการส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศในแต่ละสาขา 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้ศกัยภาพ และเรียนรู้ท่ีจะพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูน่ั้นใหบ้รรลุถึงจุดสูงสุด 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันานกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษใหแ้สดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
2. เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
3. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเรียนรู้ท่ีจะพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่หบ้รรลุถึงจุดสูงสุด 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 90 คน  
              เชิงคุณภาพ  

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงมีนกัศึกษาท่ีมีการพฒันาศกัยภาพท่ีดีข้ึนในดา้น 

สติปัญญา 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 
 

พ.ศ. 2557 
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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            
ด าเนินการ            
-จดัเตรียมเอกสาร            
-จดัเตรียมสถานท่ี/บุคลากร            
2.ขั้นด าเนินการ            
- แข่งขนัทกัษะแต่ละสาขา            
3.ขั้นสรุปผล            
-ประเมินผล            
-สรุปผล            
-รายงานผล            
 
สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1. นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. มีการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชย-การบา้นดุง 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ     
    ( นางสาวปรียานุช พรหมแสงใส )                                           (นายสินสมบติั  ปุกหุต)                                       
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                  (นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย)                                       
 
  
 

ม. 3  ต. 3.8 
ช่ือโครงการ         การพฒันาดูแลห้องปฏิบัตกิาร 
ลกัษณะโครงการ   (   ) ใหม่ ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายวชัรา   สีนา 
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ทีป่รึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นาสทรรศนภูมิ  บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละบริการ 
 
 หลกัการและเหตุผล     

 ดว้ยตามมาตราท่ี 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญติัไวว้า่ให้หน่วยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภานในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ 

 ดงันั้นทางฝ่ายอาคารสถานท่ีและบริการจึงเล็งเห็นความส าคญัในการใชอ้าคารสถานท่ีภายในวทิยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการบา้นดุง เพื่อปรับปรุงและพฒันา ซ่อมแซม ห้องปฏิบติัการ ในส่วนท่ีช ารุด เสียหายและบริเวณรอบอาคารท่ีตอ้ง
ปรับปรุงให้ดีข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการ การพฒันาดูแลหอ้งปฏิบติัการ ข้ึนมาเพื่อพฒันา 
 
วตัถุประสงค์     1. เพื่อพฒันาหอ้งปฏิบติัการ 

2. เพื่อดูแลห้องปฏิบติัการ 
3. เพื่อซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการ 

 เป้าหมาย     
เชิงปริมาน 

ครูอาจารยว์ทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 

 1.   พฒันาหอ้งปฏิบติัการ 
 2.   ดูแลหอ้งปฏิบติัการ 
3.   ซ่อมแซมหอ้งปฏิบติัการ 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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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. 
ขั้นเตรียมการ 
1.  เสนอโครงการ 
2. พิจารณา/อนุมติั 
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  

          

ขั้นด าเนินงาน 
1. ประชุมครูอาจารย์
ฝ่ายอาคารสถานท่ีร 
2. ด าเนินการจดัตาม
โครงการ 
3. ติดตามประเมินผล 

 
 

  
  

    
 

 

ขั้นสรุปผล 
1. สรุปผลน 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

           
 

สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง                                                                                                        
                                                                                                                                                                                            
งบประมาณ   10,000 บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ     
 1. นกัศึกษามีความปลอดภยัในการใชห้อ้งเรียน   
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            ( นายวชัรา  สีนา )                                                         (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

ม. 3  ต. 3.8 
ช่ือโครงการ         การพฒันาดูแลการใช้อาคารสถานทีห้่องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และศูนย์วทิย 
                                                                 บริการ 
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ลกัษณะโครงการ   (   ) ใหม่ ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายจร  เช่ือมแก้ว 
ทีป่รึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละบริการ 
 
 หลกัการและเหตุผล     

 ดว้ยตามมาตราท่ี 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญติัไวว้า่ให้หน่วยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภานในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ 

 ดงันั้นทางฝ่ายอาคารสถานท่ีและบริการจึงเล็งเห็นความส าคญัในการใชอ้าคารสถานท่ีภายในวทิยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการบา้นดุง เพื่อปรับปรุงและพฒันา ซ่อมแซม ห้องเรียน ในส่วนท่ีช ารุด เสียหายและบริเวณรอบอาคารท่ีตอ้ง
ปรับปรุงให้ดีข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการ การพฒันาดูแลหอ้งเรียน ข้ึนมาเพื่อพฒันาใหดี้ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์     

  1. เพื่อพฒันาอาคารเรียน  
2. เพื่อดูแลอาคารเรียน  
3. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน  

 เป้าหมาย     
เชิงปริมาน 

ครูอาจารยว์ทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. พฒันาอาคารเรียน  
2. ดูแลอาคารเรียน  
3. ซ่อมแซมอาคารเรียน 

 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา  2556 
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กิจกรรม พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ 
2. พิจารณา/อนุมติั 
3. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  

          

ขั้นด าเนินงาน 
1. ประชุมครูอาจารย์

ฝ่ายอาคารสถานท่ี
และบริการ 

2. ด าเนินการจดัตาม
โครงการ 

3. ติดตามประเมินผล 

 
 

  
  

    
 

 

ขั้นสรุปผล 
๑ สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
๒ รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

           
 

  สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   70,000 บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ      1.  นกัศึกษามีความปลอดภยัในการใชห้อ้งเรียน    
                             
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
            ( นายจร  เช่ือมแกว้ )                                                     (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
    ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

ม. 3  ต. 3.8 
ช่ือโครงการ         การประเมินความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมภูมิทศัน์ของห้องปฏิบัติการฯ 
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ลกัษณะโครงการ   (   ) ใหม่  ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายสิทธิพร โคตรปัจจิม 
ทีป่รึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละบริการ 
 
 หลกัการและเหตุผล     

 ดว้ยตามมาตราท่ี 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บญัญติัไวว้า่ให้หน่วยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภานในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ 

 ดงันั้นทางฝ่ายอาคารสถานท่ีและบริการจึงเล็งเห็นความส าคญัในการใชอ้าคารสถานท่ีภายในวทิยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการบา้นดุง เพื่อปรับปรุงและพฒันา ซ่อมแซม ห้องปฏิบติัการ ในส่วนท่ีช ารุด เสียหายและบริเวณรอบอาคารท่ีตอ้ง
ปรับปรุงให้ดีข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการ การประเมินความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มภูมิทศัน์ของหอ้งปฏิบติัการ ข้ึนมาเพื่อ
พฒันาใหดี้ข้ึน 
วตัถุประสงค์      1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจการใชห้อ้งปฏิบติัการ 

2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 เป้าหมาย     

เชิงปริมาน 
ครูอาจารยว์ทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 20 คน นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พณิชยการบา้นดุง จ านวน 120 คน 

 เชิงคุณภาพ 
 1. พฒันาอาคารเรียน  
 2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา  2556 
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กจิกรรม พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ 
2.พิจารณา/อนุมติั 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  

          

ขั้นด าเนินงาน 
1.ประชุมครูอาจารย์
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
บริการ 
2.ด าเนินการจดัท า
โครงการ 
3.ติดตามประเมินผล 

 
 

  
  

    
 

 

ขั้นสรุปผล 
1.สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

           
 

   สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   100 บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ      นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใชห้อ้งปฏิบติัการ และสภาพแวดลอ้มภายใน 
                                                      วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง 
                        
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
           (นายสิทธิพรโคตรปัจจิม )                                                   (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

ม. 3  ต. 3.8 
ช่ือโครงการ         การประเมินความพงึพอใจต่อการใช้ของศูนย์วทิยบริการ 
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ลกัษณะโครงการ   (   ) ใหม่ ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายสิทธิพร โคตรปัจจิม 
ทีป่รึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละบริการ 
 
 หลกัการและเหตุผล     

 ดว้ยตามมาตราท่ี  48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บญัญติัไวว้า่ให้หน่วยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภานในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับ 

 ดงันั้นทางฝ่ายอาคารสถานท่ีและบริการจึงเล็งเห็นความส าคญัในการใชอ้าคารสถานท่ีภายในวทิยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการบา้นดุง เพื่อปรับปรุงและพฒันา ซ่อมแซม ศูนยว์ทิยบริการ ในส่วนท่ีช ารุด เสียหายและบริเวณรอบอาคารท่ีตอ้ง
ปรับปรุงให้ดีข้ึน จึงไดจ้ดัท าโครงการ การประเมินความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มภูมิทศัน์ของศูนยว์ทิยบริการ ข้ึนมาเพื่อ
พฒันาใหดี้ข้ึน 
วตัถุประสงค์     

  1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจการใชศู้นยว์ทิยบริการ 
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

 เป้าหมาย     
เชิงปริมาน 

ครูอาจารยว์ทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน 20 คน นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชย
การบา้นดุง จ านวน  120 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. พฒันาศูนยว์ทิยบริการ 
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา  2556 
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กจิกรรม พ.ศ.  2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
1.เสนอโครงการ 
2.พิจารณา/อนุมติั 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  

          

ขั้นด าเนินงาน 
1.ประชุมครูอาจารย์
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
บริการ 
2.ด าเนินการจดัท า
โครงการ 
3.ติดตามประเมินผล 

 
 

  
  

    
 

 

ขั้นสรุปผล 
1.สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

           
 

    
สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   100  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ                     นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใชศู้นยว์ทิยบริการและสภาพแวดลอ้มภายในวทิยาลยั                            
                                                                     .   
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ    ลงช่ือ................................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
     (นายสิทธิพร  โคตรปัจจิม )                                                   (นายสินสมบติั   ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางศุภลกัษณ์ บุรีเพีย)                                                 (นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย) 

ม. 3 ต. 3.9 
ช่ือโครงการ  การจัดหาการใช้วสัดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ตามแผนพฒันา 
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   การจัดการศึกษา 
ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายภัทรธีระ ประทุมเม 
ทีป่รึกษางาน  นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายบริหารทัว่ไป  
 
หลกัการและเหตุผล 
  เน่ืองดว้ยแผนพฒันาการศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง ปี  2555 –  2559  ท่ีส่งเสริมใหมี้การ
เรียนการสอนวชิาชีพในวทิยาลยัฯ  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้พื้นฐานทางทกัษะวชิาชีพในทุกดา้นและในสาขางานต่างๆ ซ่ึง
การเรียนการสอนวชิาชีพนั้นจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกของนกัศึกษาวทิยาลยัฯ  
ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 11 สาขางาน ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัซ้ือเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวใหเ้พียงพอ  
และสอดคลอ้งกบัแผนการเรียนการสอนในล าดบัต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษา 
 2. เพื่อใหน้กัศึกษามีวสัดุฝึกงาน และมีเคร่ืองมือใช้ในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีเรียนวชิาสาขางานต่างๆ ไดมี้โอกาสใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหน้กัศึกษาน าวชิาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  ทั้งส้ิน  11  สาขางาน 
 เชิงคุณภาพ 
  นกัศึกษาแต่ละสาขางานมีวสัดุฝึกงาน และมีเคร่ืองมือใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม ปีการศึกษา   2556 
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พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557 
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. ประชุมคณะครูในสาขางาน  
เพื่อส ารวจรายการเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ในแต่ละสาขาท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนการ
สอน 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

           

3. เสนอโครงการกบัทางวทิยาลยั
ฯ เรียนเพื่ออนุมติั 

  
 

         

4. ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์      
 

      
5. สรุปประเมินผล          

 

  
6. ประเมินผล          

 

  
 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

งบประมาณ  จ านวน  1,200,000  บาท 

วธีิการประเมินผล 1. ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
   2. ติดตามผลการใชอุ้ปกรณ์และคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีใช ้เพื่อจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัซ้ือ 
                                             คร้ังต่อไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1. นกัศึกษามีวสัดุฝึกงาน และมีเคร่ืองมือใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
   2. สาขางานต่างๆ มีอุปกรณ์ วสัดุ เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (  นายภทัรธีระ  ประทุมเม)                                                  ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                               ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

ม. 3 ต. 3.9 
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ช่ือโครงการ  ประเมินความพงึพอใจต่อการจัดหาการใช้วสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ   
                คอมพวิเตอร์ 
ลกัษณะโครงการ  ( √ ) ใหม่       (   )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายภัทรธีระ ประทุมเม 
ทีป่รึกษางาน  นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายบริหารทัว่ไป  
 
หลกัการและเหตุผล 
  เน่ืองดว้ยแผนพฒันาการศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง ปี  2555 –  2559  ท่ีส่งเสริมใหมี้การเรียน
การสอนวชิาชีพในวทิยาลยัฯ  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้พื้นฐานทางทกัษะวชิาชีพในทุกดา้นและในสาขางานต่างๆ ซ่ึงการ
เรียนการสอนวชิาชีพนั้นจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกของนกัศึกษาวิทยาลยัฯ  
ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 11 สาขางาน  
 ดงันั้น จึงไดจ้ดัท าโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหาการใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีอยูใ่นสาขาวชิาท่ีใชฝึ้กปฏิบติัในแต่ละสาขางาน จากครู อาจารยแ์ละ ผูเ้รียนและแต่ละสาขาวชิา ไดท้  าการประเมิน
ความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภณัฑ์  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือต่าง ๆ และน าขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการประเมินไปปรับปรุงในการบริหารจดัการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อใหน้กัศึกษามีวสัดุฝึกงาน และมีเคร่ืองมือใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 

  2. เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีเรียนวชิาสาขางานต่างๆ ไดมี้โอกาสใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อเป็นการประเมินการจดัหาการใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละคอมพิวเตอร์ น ามาปรับปรุง 
                               ในการบริหารจดัการต่อไป 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ครู อาจารย ์ จ านวน    15  คน 
  2. นกัศึกษา         จ  านวน  100  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  สาขางานมีเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและตรงตามความตอ้งการ 
                          ของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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. ประชุมช้ีแจงจดัท าโครงการ             
    - เสนอโครงการ 

 

           
    - พิจารณาอนุมติั 

 

           
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

          

3. ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ        
 

    
4. ติดตามผลการด าเนินงาน          

 

  
5. สรุปประเมินผล           

 

 
6. ประเมินผล           

 

 
 
สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   จ านวน  100  บาท 
 
วธีิการประเมินผล  ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีเรียนวชิาสาขางานต่างๆ ไดมี้โอกาสใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. สาขางานมีเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (  นายภทัรธีระ  ประทุมเม)                                                  ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
 
 

ม. 3  ต. 3.10 
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ช่ือโครงการ   ฝึกอบรมด้านวชิาการ/วชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพแก่ครูและบุคลากรทาง 
                                                       การศึกษา 
ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่ (  /  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวพมิพ์พไิล  สีนา 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล 
 

หลกัการและเหตุผล 
  การพฒันาบุคลากรในสถานศึกษานั้น ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัมาก ต่อการเรียนการสอนดงันั้นทาง
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง จึงส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมอบรมทางวชิาการท่ีเก่ียวกบัสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา โดยให้โอกาสบุคลากรในหมวดและสาขาวชิาต่าง ๆ ไดมี้การเขา้ร่วมอบรมทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มเติม
ความรู้ ทกัษะต่าง  ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพครูต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบุ้คลากรพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ 
2. เพื่อใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพในการสอน 

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      บุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชการบา้นดุง    จ  านวน  50  คน 
   

 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรของวทิยาลยัไดพ้ฒันาตนเองตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ 

    มอบหมาย  และมาตรฐานวชิาชีพครู 
  
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
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กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 

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 

 

           

-จดัเตรียมเอกสาร 
 

           
-จดัเตรียมสถานท่ี  

 

          
2.ขั้นด าเนินการ             
-อบรม สัมมนา  

 

          
3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล      

 

     
 

-สรุปผล      
 

     
 

-รายงานผล      
 

     
 

 

สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ  60,000   บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) 
 

วธีิการประเมินผล 1. ประเมินผลโดยการสังเกตและการมีส่วนร่วม 
2. ประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ บุคลากรมีการพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการและมีประสิทธิภาพ ในการสอน 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาวพิมพพ์ิไล  สีนา)                                                   ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

ม. 3 ต. 3.10 
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ช่ือโครงการ มอบทุนการศึกษา  ทุนวจัิย/งานสร้างสรรค์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภท    (  ) โครงการใหม่  () โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวพมิพไิล  สีนา 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล 

หลกัการ และเหตุผล 

การพฒันาบุคลากรในสถานศึกษานั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการเรียนการสอน ดงันั้นทางวิทยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการบา้นดุง  จึงส่งเสริมให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรมทางวิชาท่ีเก่ียวสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โดยให้โอกาส
บุคลากรในหมวดต่างๆ ไดมี้การเขา้ร่วมอบรมทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ทกัษะต่างๆ  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบุ้คลากรพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ 
2. เพื่อใหบุ้คลากรมีประสิทธ์ิในการสอน 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       บุคลากรครูอาจารยข์องวิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน  5   คน 
              เชิงคุณภาพ  

     บุคลากรสามารถพฒันาตนเองใหมี้ประสิทธ์ิในการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ต่าง  ๆ      
     ใหก้บัผูเ้รียน ไดดี้  และปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

                      พ.ศ.  2556                  พ.ศ.  2557 

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

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ 
2.พิจารณา/อนุมติั 
3.แต่งตั้งคณะรรมการ 

 

          
 

ขั้นด าเนินงาน 
-มอบทุนการศึกษา/
ทุนวจิยั 

 

          
 

ขั้นสรุปผล 
1.สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
2. รายงาน 

 

           
 

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

งบประมาณ   50,000    บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 

วธีิการประเมินผล  สรุปผลการมอบทุนการศึกษา/ทุนวจิยัของบุคลากร จะรายงานผล เดือน เมษายน   

                                                      พ.ศ.  2557 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  บุคลากรมีการพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการมีประสิทธิภาพในการสอนและปฏิบติั 

                                                     ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม 
 

 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาวพิมพิไล  สีนา)                                                   ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            



156 
  

ม. 3  ต.  3.10 
ช่ือโครงการ แลกเปลีย่นครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ 
ประเภท    (  ) โครงการใหม่  () โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท์ 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล 

หลกัการ และเหตุผล 

การพฒันาการศึกษาในสถานศึกษานั้น ถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการเรียนการสอน ดงันั้นทางวิทยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการบา้นดุง  จึงส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และบุคลากรจาก
หน่วยงานอ่ืน  โดยใหโ้อกาสบุคลากรในหมวดต่างๆ ไดมี้การแลกเปล่ียนทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ทกัษะต่างๆ  

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหบุ้คลากรพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ 
2. เพื่อใหบุ้คลากรมีประสิทธ์ิในการสอน 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       บุคลากรครูอาจารยข์องวิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง จ านวน   4    คน 
            เชิงคุณภาพ  

     บุคลากรสามารถพฒันาตนเองใหมี้ประสิทธ์ิในการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ต่าง  ๆ      
     ใหก้บัผูเ้รียน ไดดี้  และปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค
. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ 
2.พิจารณา/อนุมติั 
3.แต่งตั้งคณะรรมการ 

 

          
 

ขั้นด าเนินงาน 

-มอบทุนการศึกษา/
ทุนวจิยั 

 

          
 

ขั้นสรุปผล 
1.สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
2. รายงาน 

 

           
 

สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

งบประมาณ  3,000    บาท (สามพนับาทถว้น) 

วธีิการประเมินผล 

สรุปผลการแลกเปล่ียนครูและบุคลากร จะรายงานผล เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ         บุคลากรมีการพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการมีประสิทธิภาพในการสอนและปฏิบติั 

                                         ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาววชัราภรณ์  วธัรานนท)์                                        ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                             ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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ม. 3 ต. 3.10 
ช่ือโครงการ   พฒันาคุณภาพชีวติทีเ่หมาะสมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ประเภท    (    ) โครงการใหม่  (   ) โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวพมิลรัชดา  แก้วเพชร 

ทีป่รึกษาโครงการ   ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  งานทรัพยากรบุคคล 

หลกัการและเหตุผล 

พฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง  เป็น
การสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้ นทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง  จึงส่งเสริมให้มีการพฒันาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของวทิยาลยัใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ 

      เพื่อใหค้รูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

เป้าหมาย       

     เชิงปริมาณ 

               ครูอาจารยท์ั้งหมด จ านวน   50    คน 
                      เชิงคุณภาพ  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีสิตท่ีดีข้ึน 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556                          พ.ศ.  2557 

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

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ 
2.พิจารณา/อนุมติั 
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 
 

          
 

ขั้นด าเนินงาน 
ส่งครูอาจารย์
ศึกษาอบรม 

 

          
 

ขั้นสรุปผล 
1.สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
2. รายงาน 

           
 

สถานทีด่  าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

งบประมาณ                            จ  านวน  10,000  บาท  

วธีิการประเมินผล  สรุปผลการพฒันาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร จะรายงานผล เดือน เมษายน   

                          พ.ศ.  2557 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน   ครูและบุคลากรทางการศึกษา            

                                                     ทุกคนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 

          (นางสาวพิมลรัชดา  แกว้เพชร)                                        ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       

 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                               ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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ม. 3  ต. 3.10 
ช่ือโครงการ    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ 
                                                       ยกย่องด้านวชิาการหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ประเภทโครงการ                           (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเน่ือง                                                                                 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                      นางสาวพมิลรัชดา  แก้วเพชร 
ทีป่รึกษาโครงการ   ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  งานทรัพยากรบุคคล 
 

หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั  นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการการบริหารจดัการ 
อยา่งต่อเน่ือง  โดยทางวทิยาลยัมีนโยบายในการคดัเลือกและบรรจุครูผูส้อนท่ีมีวฒิุทางวชิาชีพหรือวฒิุสามญัใหต้รง
ตามสาขาวชิาหรือหมวดวชิาท่ีสอนแลว้  การพฒันาครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ืองก็เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีทางวทิยาลยัได้
ด าเนินการอยูเ่ป็นประจ า  โดยส่งเสริมสนบัสนุนครูผูส้อนทั้งหมดไดรั้บการพฒันาในสายวชิาชีพ  หรือหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ  ไดรั้บการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกวทิยาลยัอยูเ่ป็นประจ า  หรือการไปศึกษาดูงาน  
ทศันศึกษา  และการศึกษาต่อ  เพื่อพฒันาดา้นวชิาชีพท่ีสอน  และกระบวนการจดัการเรียนรู้   
 

 ดงันั้น  ฝ่ายบริหารจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือจรรยาบรรณวชิาชีพข้ึน  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนครูผูส้อนไดรั้บ  การฝึกอบรม  และ
พฒันาเพื่อใหไ้ดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพื่อใหค้รูผูส้อนไดรั้บการพฒันาทางวชิาชีพหรือหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบของตน 

       2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความเจริญกา้วหนา้ในงานอาชีพ 
       3.  เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาในดา้นการเรียนการสอนและการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ครูผูส้อนและผูรั้บผดิชอบปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบอ่ืนจ านวน  50  คน 
เชิงคุณภาพ 

ครูผูส้อนและผูรั้บผดิชอบปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบไดรั้บการพฒันาในอาชีพการงานของตน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการตาม
โครงการ 

 
 

          

2.ขั้นตอนด าเนินงาน   
 

         
3.สรุปประเมนิผล             
-ประเมินผล            

 

-สรุปผล            
 

-รายงานผล            
 

 

สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง   และสถานท่ีภายนอก 
 
งบประมาณ  10,000  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
 
วธีิประเมินผล  1.  ประเมินผลจากผูไ้ดรั้บการพฒันา  อบรม  ประชุมสัมมนา 

2.  ประเมินผลจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1.  ผูไ้ดรั้บการอบรม  มีความรู้และประสบการณ์และการพฒันาตนเอง 
  2.  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเรียนการสอนหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไดมี้ยิง่ข้ึน 

 
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 

          (นางสาวพิมลรัชดา  แกว้เพชร)                                        ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       

 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                             ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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ม. 3  ต. 3.11 
ช่ือโครงการ    การจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือส าหรับ 
    การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ประเภทโครงการ   (  )  ใหม่  ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววรรณ ี ชาดา 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายวสัดุ/ครุภัณฑ์ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัท าแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ทางวทิยาลยัมีนโยบายใหมี้แผนงาน  งบประมาณ  โครงการในการจดัซ้ือเคร่ืองมือ  ครุภณัฑ ์ 
อุปกรณ์การศึกษาใหใ้ชป้ระจ าส าหรับสาขางานต่าง ๆ  ใหเ้พียงพอและทนัสมยัอยูทุ่ก ๆ ปี  และใหมี้การด าเนินการ
จดัซ้ือตามโครงการ  งบประมาณ  ท่ีก าหนดไว ้

ดงันั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริง  เกิดความรู้ทกัษะสามารถปฏิบติัในการเรียนท่ีได้
มอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ ทางฝ่ายธุรการและการเงินจึงได้
จดัท าโครงการการการจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ทุก ๆ สาขาวชิาข้ึนเป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขางานท่ียงัขาดแคลนอยู ่
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีครุภณัฑ ์ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การศึกษา  ท่ีเพียงพอและทนัสมยั 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ทกัษะและประสบการณ์  ในการปฏิบติังานจากการเรียนการสอน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครุภณัฑ ์ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การศึกษาทางสาขางาน  ทุกระดบัชั้นจ านวน  11  สาขางาน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จ  านวน 50 คน นกัเรียนนกัศึกษาจ านวน 1,200  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการจดัซ้ือ 

            

2. ตรวจสอบราคาและ
หน่วยงานจดัซ้ือ 

            

3.  ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

     
 

     
.  สรุปประเมินผล             
-  ประเมินผล       

 

     
-  สรุปผล       

 

     
-  รายงานผล       

 

     
สถานทีด่ าเนินงาน สถานท่ีประกอบการภายนอกวทิยาลยั 
 
งบประมาณ  900,000   บาท 
 
วธีิประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจในการใชค้รุภณัฑ ์ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การศึกษา 
2. ประเมินงานจากด าเนินการของโครงการ  และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  สถานศึกษามีครุภณัฑ ์ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การศึกษาท่ีเพียงพอและทนัสมยัในทุกสาขางาน 
2. ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะในการฝึกปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
               (นางสาววรรณี  ชาดา)                                                  ( นายสินสมบติั  ปุกหุต )                                       
 
 ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (  นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                             ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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ม. 3 ต. 3.11 
ช่ือโครงการ    จัดหารายได้จากผลผลติผลงานจากการใช้วสัดุฝึกในการเรียนการสอน 
ประเภทโครงการ   (  )  ใหม่  ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววลษิา  แสนสุข 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 

ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  หมวดวชิาชีพ 

 

หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัท าแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ทางวทิยาลยัมีนโยบายใหมี้แผนงาน  งบประมาณ  โครงการในการจดัหารายไดจ้ากผลผลิต
ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการเรียนการสอน  และใหมี้การด าเนินการใชว้สัดุฝึกในการสอนและส่งเสริมความรู้ตาม
โครงการ  งบประมาณ  ท่ีก าหนดไว ้
 ดงันั้น  เพื่อเป็นการจดัหารายไดจ้ากผลผลิตผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการเรียนการสอน  เกิดความรู้ทกัษะ
สามารถปฏิบติัในการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ ทางฝ่ายธุรการและ
การเงินจึงไดจ้ดัท าโครงการจดัหารายไดจ้ากผลผลิตผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการเรียนการสอน  ในทุก ๆ สาขางาน
ข้ึนเป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขางานท่ีเป็นหมวดวชิาชีพ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ทกัษะและประสบการณ์  ในการจดัหารายไดจ้ากผลผลิตผลงาน 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  นกัศึกษา  จ  านวน  11  สาขางาน  นกัศึกษาจ านวน 1,200  คน 
 เชิงคุณภาพ 

  ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและมีประสบการณ์ในสาขางานต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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             

- พิจารณาอนุมติั             

2.  ขั้นตอนด าเนินงาน 

- ใหบ้ริการทางวชิาการ
สู่ชุมชน 

            

3.  สรุปประเมินผล             

-  ประเมินผล             

-  สรุปผล             

-  รายงานผล             

 

สถานทีด่ าเนินงาน   สถานท่ีประกอบการภายนอกวทิยาลยั 
 

งบประมาณ  125,000   บาท 
 

วธีิประเมินผล  1. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
2. ประเมินงานจากด าเนินการของโครงการ  และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม

โครงการ 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  นกัศึกษาเกิดความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์   มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
 

 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาววลิษา  แสนสุข)                (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 

ลงช่ือ........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ                ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                                          (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3 ต. 3.11 
ช่ือโครงการ    การจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ือส าหรับ 
     การบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ประเภทโครงการ   (  )  ใหม่  ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววรรณ ี ชาดา 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  หมวดวชิาชีพ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัท าแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ทางวทิยาลยัมีนโยบายใหมี้แผนงาน  งบประมาณ  โครงการในการใหบ้ริการวชิาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  และใหมี้การด าเนินการบริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ตาม
โครงการ  งบประมาณ  ท่ีก าหนดไว ้
 ดงันั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริง  เกิดความรู้ทกัษะสามารถปฏิบติัในการเรียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ ทางฝ่ายธุรการและการเงินจึงไดจ้ดัท าโครงการการ
จดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพในทุก ๆ สาขางานข้ึนเป็นประจ าทุก
ปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขางานท่ีเป็นหมวดวชิาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ทกัษะและประสบการณ์  ในการปฏิบติังานจากการใหบ้ริการทางวชิาการ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นกัศึกษา  จ  านวน  11  สาขางาน  นกัศึกษาจ านวน 1,200  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและมีประสบการณ์ในสาขางานต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- พิจารณาอนุมติั  

 

          
2.  ขั้นตอนด าเนินงาน 
- ใหบ้ริการทางวชิาการ
สู่ชุมชน 

    
 

   
 

   

3.  สรุปประเมินผล             
-  ประเมินผล         

 

   
-  สรุปผล          

 

  
-  รายงานผล          

 

  
 
สถานทีด่ าเนินงาน สถานท่ีประกอบการภายนอกวทิยาลยั 
 
งบประมาณ  10,000   บาท 
วธีิประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
2. ประเมินงานจากด าเนินการของโครงการ  และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัศึกษาเกิดความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์   มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  และเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัสู่ทอ้งถ่ิน 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ   ลงช่ือ........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาววรรณี  ชาดา)                 (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ                ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                                          (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3  ต. 3.11 
ช่ือโครงการ    การจัดสรรงบประมาณให้ครูและผู้เรียนจัดท าและจัดประกวด 
     ผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ประเภทโครงการ   (  )  ใหม่  ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววรรณ ี ชาดา 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  หมวดสามัญและหมวดวชิาชีพ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัท าแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ทางวทิยาลยัมีนโยบายใหมี้แผนงาน  งบประมาณในการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  และโครงงานส าหรับสาขางานต่าง ๆ   
 ดงันั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การปฏิบติัจริง  เกิดความรู้ทกัษะสามารถปฏิบติัในการเรียนท่ีได้
มอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ ทางฝ่ายธุรการและการเงินจึงได้
จดัท าโครงการการจดัสรรงบประมาณใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและจดัประกวดผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรคห์รืองานวจิยัและโครงงาน  ในทุก ๆ สาขางาน  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีวสัดุ  อุปกรณ์ในการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  
และโครงงาน 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ทกัษะและประสบการณ์  ในการปฏิบติังานจากการเรียนการสอน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50 คน นกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผูเ้รียนมีทกัษะ  ประสบการณ์   และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 

 

           
- พิจารณาอนุมติั 

 

           
2.  ขั้นตอนด าเนินงาน     

 

    
 

  
3.  สรุปประเมินผล             
-  ประเมินผล          

 

  
-  สรุปผล          

 

  
-  รายงานผล          

 

  
 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ  50,000   บาท 
 
วธีิประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากแบบสอบถาม 
2. ประเมินงานจากด าเนินการของโครงการ  และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนมีการพฒันาในเร่ืองของทกัษะ  กระบวนการคิด  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด   วทิยาลยัมีนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ ใหม่ ๆ เพื่อเป็นส่ือทางการเรียนการสอน 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ   ลงช่ือ........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาววรรณี  ชาดา)                (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ                ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                                          (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3 ต. 3.11 
ช่ือโครงการ    จัดสรรงบประมาณด้านปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
     ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ประเภทโครงการ   (  )  ใหม่  ( / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาววลษิา  แสนสุข 
ทีป่รึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  หมวดวชิาชีพ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดัท าแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ทางวทิยาลยัมีนโยบายใหมี้แผนงาน  งบประมาณ  โครงการ จดัสรรงบประมาณดา้นปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และใหมี้การด าเนินการ ตามโครงการ  งบประมาณ  ท่ี
ก าหนดไว ้
 ดงันั้น  เพื่อเป็นการจดัสรรงบประมาณดา้นปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  เพื่อใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดีในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปปรับ
ใชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ ทางฝ่ายธุรการและการเงินจึงไดจ้ดัท าโครงการจดัสรรงบประมาณดา้นปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก และจดังบประมาณเพื่อการใหบ้ริการทางวชิาการในทุก ๆ สาขางานข้ึน
เป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขางานท่ีเป็นหมวดวชิาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นกัศึกษา  จ  านวน  11  สาขางาน  นกัศึกษาจ านวน 1,200  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกท่ีดีในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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  

 

          
- พิจารณาอนุมติั  

 

          
2.  ขั้นตอนด าเนินงาน     

 

   
 

   
3.  สรุปประเมินผล             
-  ประเมินผล          

 

  
-  สรุปผล          

 

  
-  รายงานผล           

 

 
 
สถานทีด่ าเนินงาน สถานท่ีประกอบการภายนอกวทิยาลยั 
 
งบประมาณ  45,000   บาท 
 
วธีิประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
2. ประเมินงานจากด าเนินการของโครงการ  และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ท าตวัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นคนดีของสังคม   
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ   ลงช่ือ........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
          (นางสาววลิษา  แสนสุข)                (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ                ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                                          (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3 ต. 3.12 
ชื่อโครงการ   ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณ ี ชาดา 
ท่ีปรึกษางาน   นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
 
หลักการและเหตุผล 
  โลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คุณภาพของคนเป็น 
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด ได้มีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นหลักและแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในปัจจุบันสถานศึกษามีความต้องการ  
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ท าหน้าที่การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ทั้ง 9 หมวด โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอ านาจไปยัง
สถานศึกษาโดยตรง ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล โดยเป็น
การบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องก าหนดเป้าหมายของตนเองในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่
สถานศึกษาตั้งอยู่อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษา  
สภาพทั่วไปของวิทยาลัย ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาด
แคลนงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ของสังคม สถานศึกษาอาชีวะ และสถานประกอบการ  
  ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จึงได้จัดท าโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
ในประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ 
 2. เพื่อให้วิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
อย่างเพียงพอ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
อาชีวศึกษา 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. สถานศึกษาอาชีวศึกษา 4  แห่ง 
  ๒. สถานประกอบการ  2  แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
การศึกษา 
ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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. ประชุมชี้แจงจัดท าโครงการ             
    - เสนอโครงการ             
    - พิจารณาอนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ การ
จัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆไป
ยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

            

4. ติดตามผลการด าเนินงาน             
5. สรุปประเมินผล             
6. ประเมินผล             
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สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  5,000  บาท 
 
วิธีการประเมินผล 
    ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโคงการ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. วิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 
 2. วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาการศึกษา 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ...............................................ผู้พิจารณาโครงการ 
       (นางสาววรรณี  ชาดา)                                                           (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                                                           (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 3 ต. 3.12 
ชื่อโครงการ   เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานประกอบการ 
    มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   (   )ใหม่         ( /  )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนุชรินทร์  โคตรบัญชา 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล/ทุกสาขางาน 
    
หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน  บางคร้ังหนังสือที่ใช้ส าหรับท าการเรียนการสอนยังเป็นเนื้อหาที่ยังไม่มี
การปรับปรุงให้ทันสมัย  และในเน้ือหาบางคร้ังยังเป็นทฤษฎีที่ยังไม่มีการปฏิบัติจริง  และความรู้บางอย่างอาจไม่มีใน
หนังสือ 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ  และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  และน าความรู้ที่ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดท าโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานประกอบการมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
   
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อเป็นการมอบความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือและจากครูผู้สอน 
  2. เพื่อเป็นการน าประสบการณ์และน าความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  จ านวน  1,200  คน  11  สาขางาน 
 เชิงคุณภาพ 
  -  เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์และน าความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญมามอบให้กับ 
                                นักศึกษา 

 -  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากบุคคลภายนอก 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557 
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.  ส ารวจความสนใจและความพร้อมของ 
นักศึกษา 

            

2.  การวางแผนและประเมินการ             
3.  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ             
4.  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
5.  ปฏิบัติงานตามแผน             
6.  สรุปผลและรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 

            

 
สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ   20,000 บาท  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ -  นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่จากวิทยากรโดยตรง 
 -  นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามรถและศักยภาพของตนเอง 
 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
         (นางสาวนุชรินทร์  โคตรบัญชา)                                     (นายสินสมบัติ  ปุกหุต)                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                                                      (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)                                       
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ม. 3 ต. 3.12 

ช่ือโครงการ   โครงการร่วมกันจัดอาชีวศึกษาในระบบปกติและทวภิาคีกับสถานประกอบการใน    
                                                      ประเทศ 

ลักษณะโครงการ   (  )ใหม่         ( / )ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรผกา  โพธิ์ขาว 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล   
  

หลักการและเหตุผล 
  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) เป็นรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการโดยก าหนดให้
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” ข้อบัญญัติที่ว่านี้เป็นธงน าของขบวนการปรับเปลี่ยนระบบการอาชีวศึกษาไปสู่ระบบความ
ร่วมมือและเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ สมาคม
วิชาชีพ ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
อย่างจริงจัง 

 ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการบ้านดุงจึงได้จัดโครงการโครงการร่วมกันจัดอาชีวศึกษาในระบบ
ปกติและทวิภาคีกับสถานประกอบการในประเทศ  เพื่อเป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง  
และยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์การท างานจริงๆให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งยังเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียนของ
นักศึกษาอีกด้วย     
 

วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ  ความรู ้ ความสามารถ  ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
          สถานประกอบการ  จ านวน  30  แห่ง 

             เชิงคุณภาพ  
                       สถานประกอบการ  จ านวน 30  แห่ง ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบปกติและ 
                       ทวิภาคี 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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             
ด าเนินการ             
-จัดเตรียมเอกสาร             
-จัดเตรียมสถานที่/บุคลากร             
2.ขั้นด าเนินการ             

-ด าเนินการประสานงานกับสถานประกอบการ 
            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

สถานท่ีด าเนินงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
งบประมาณ   20,000  บาท  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                  1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                             2. นักศึกษามีฝีมือ  ความรู ้ ความสามารถ  ตรงตามความต้องการ 
                 ของสถานประกอบการ       

 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
      ( นางพรผกา   โพธิ์ขาว )                                                    (นายสินสมบัติ  ปุกหุต)                                       
 
ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                                ( นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย ) 
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ม. 3 ต. 3.12 

ช่ือโครงการ    ระดมทรัพยากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สถาน  
                  ประกอบการ และสถานศึกษา 
ประเภทโครงการ                                      (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเน่ือง 
ผุ้รับผดิชอบโครงการ                                  นางสาววลษิา  แสนสุข 
ทีป่รึกษาโครงการ           ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ              ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ             ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 
หลกัการและเหตุผล 
  ในการจดัท าแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อรวบรวมจดัท าให้
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  ทางวทิยาลยัมีแผนงานบริหารการเงินและงบประมาณโดย
จดัสรรงบประมาณ  ส าหรับการจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือการจดัการเรียนการสอนใหใ้ชป้ระจ าส าหรับสาขาวิชา/
สาขางานต่าง ๆ  ใหเ้พียงพอและทนัสมยัอยูทุ่ก ๆ มี  และใหมี้การด าเนินการจดัซ้ือตามโครงการ  งบประมาณ  ท่ี
ก าหนดไว ้  
   

ดงันั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้วสัดุฝึกปฏิบติัจริง  เกิดความรู้ทกัษะสามารถปฏิบติังานใน 
การเรียนท่ีไดม้อบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปปรับใชรั้บชีวติประจ าวนัได ้ มีอุปกรณ์  และส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ทางฝ่ายธุรการ/การเงินจึงไดจ้ดัท าโครงการจดัจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุฝึก  อุปกรณ์
และส่ือส าหรับการจดักิจกรรม  ใหทุ้ก ๆ สาขาวชิา/สาขางานข้ึนเป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาวขิาท่ียงั
ขาดแคลนอยู ่
 
วตัถุประสงค์ 

1.   เพื่อใหผู้เ้รียนมีวสัดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทนัสมยัในทุกสาขางาน 
2.   เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ทกัษะและประสบการณ์ ในการปฏิบติังานจากการเรียนการสอน 

  3.   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
                  ทุกสาขาวชิา/สาขางานทุกระดบัชั้นจ านวน  11 สาขางาน  ทรัพยากร  6  อยา่ง 
 
เชิงคุณภาพ 

1. ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
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 
ด าเนินการจดัสรร
งบประมาณ 

 

           

- ตรวจสอบราคา
และหน่วนงานจดัซ้ือ 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน 
 -- ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการ 

            

3.สรุปประเมินผล             
-ประเมินผล           

 

 
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล           

 

 
สถานทีด่ าเนินการ สถานท่ีประกอบการร้านคา้ภายนอกวทิยาลยั 
งบประมาณ  30,000  บาท 
 
วธีิประเมินผล   แบบส ารวจความพึงพอใจในการใชง้บประมาณค่าวสัดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือการเรียน 

                            การสอน   
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  สถานศึกษามีวสัดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทนัสมยัในทุก      
     สาขา งาน 

                          2.  ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะในการฝึกปฏิบติังานและการเรียนการสอนมีสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ลงช่ือ   ......................................ผูเ้สนอโครงการ                   ลงช่ือ ...........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
           (  นางสาววลิษา  แสนสุข)                                                        (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
  
ลงช่ือ .............. . .......................ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ .. ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                                         (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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                                                                                                                                                      ม. 3 ต. 3.12 
           

ช่ือโครงการ  ประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ 
ลกัษณะโครงการ   ( /  )  ใหม่  (    )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววรรณ ี ชาดา  
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 
หลกัการและเหตุผล 
   

สถานศึกษามีการประเมินผลการระดมทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในดา้นภูมปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ สถานประกอบการ งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
และมีการแระเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 
 ดงันั้น  เพื่อเป็นการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายในประเทศจึงไดมี้
การจดัท าโครงการประเมินผลการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายในประเทศเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพการศึกษา 
2. เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
3. เพื่อใหส้ถานศึกษาไดรั้บขอ้มูลสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ   

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  20  คน 
 เชิงคุณภาพ 

      1.  สถานศึกษามีแนวทางพฒันาต่อไป 

   2.  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ด าเนินการพฒันา

ให้สอดคลอ้งกบั อตัลกัษณ์   

ปรัชญา  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ 

ของสถานศึกษา            

 
 

          

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

     

 

    

  

 

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 

งบประมาณ   200     บาท 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

1.  สถานศึกษามีผลการประเมินการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย     ใน 

     ประเทศ 
                           2.  สถานศึกษาน าขอ้มูลผลการด าเนินงานไปปรับปรุง  
    
 

ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครงการ          
        (นางสาววรรณี  ชาดา)                                                        (นายสินสมบติั  ปุกหุต) 
  
ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                    (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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มาตรฐานที ่ 4 
ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวชิาชีพ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

แผน/งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1 
1.โครงการบริการ
วชิาการและวชิาชีพสู่ 
ชุมชนโดยมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการวชิาการ
และวชิาชีพ 

 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน  50  คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 

จ านวน 
750  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรั้บบริการ 
50  คน 

 
มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 56, ก.พ. 57 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
ฝ่ายวชิาการ 
ทุกสาขางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ 

 
สถานศึกษามีการ
บริการวชิาการ
และวชิาชีพ
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
ชุมชนของทุก
สาขางานโดยมี
ส่วนร่วมของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 60 
และผูเ้รียน ร้อย
ละ 60 
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ
วชิาการและ
วชิาชีพโดยเฉล่ีย
ร้อยละ  3.51 – 
5.00 
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ม. 4  ต. 4.1 
                                                                                                                                        

ช่ือโครงการ   บริการทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม  

ลกัษณะโครงการ   (   )  ใหม่         (  /  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  ว่าทีร้่อยตรีหญงิดาราพร  กุลพลเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล/ทุกสาขางาน 
  

หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี  48  บญัญติัไวว้า่ ใหห้น่วยงานตน้
สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  

  สถานศึกษาจึงจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีส านกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด  ดงันั้น  สถานศึกษาจึงจดัใหมี้โครงการบริการทางวิชาการและวชิาชีพต่อชุมชนและ
สังคมซ่ึงเป็นมาตรฐานและตวับ่งช้ีหน่ึง  ท่ีตอ้งมีการด าเนินการโดยการประสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐ  หรือ
เอกชน ชุมชนและสังคม  เพื่อใหบ้ริการดงักล่าวและใหมี้การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงพฒันาดา้น
การเรียนการสอนต่อไปดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ 

3.  เพื่อใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
4. เพื่อแสดงออกถึงความรับผดิชอบทางวชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม 
5. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและการท างาน

ต่อไป 
                    4.  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชใ้นการพฒันาการเรียน 
                         การสอน 
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เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ  านวน  50  คน และนกัศึกษาจ านวน  700  คนใหบ้ริการทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อชุมชนและสังคม   
  

เชิงคุณภาพ 
๑. ชุมชนและสังคมท่ีไดรั้บบริการทางวชิาการและวชิาชีพสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันา

งานอาชีพและความเป็นอยูข่องตนให้ดีข้ึน 
๒. ครูอาจารยส์ามารถน าความรู้และประสบการณ์การใหบ้ริการมาบูรณาการพฒันาการเรียน

การสอนต่อไป 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑.  ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

            

-จดัเตรียมเอกสาร             
-จดัเตรียมสถานท่ี/
บุคลากร 

            

๒.  ขั้นด าเนินการ             
-ออกบริการชุมชนฯ             
๓.  ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             
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สถานทีด่ าเนินงาน  ชุมชนและหมู่บา้นในเขตอ าเภอบา้นดุงและอ าเภอทุ่งฝน 
 
งบประมาณ   10,000  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
 
วธีิประเมินผล   1.  ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
    2.  ประเมินงานจากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.  ครูและนกัศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเองและ    
                                                            การเรียนการสอนต่อไป 
 2.  วทิยาลยัสามารถใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพสู่ชุมชนและสังคม ตามความ   
                                                            ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
 
ลงช่ือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงช่ือ.........................................ผูพ้ิจารณาโครง         
    (นางสาวดาราพร  กุลพลเมือง)             (นายสินมบติั  ปุกหุต) 
      

ลงช่ือ.........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ         
        (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                     (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)                  
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       ม.4 ต. 4.1 

ช่ือโครงการ   ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวชิาชีพ 

ลกัษณะโครงการ   (  )ใหม่         ( / )ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  ว่าทีร้่อยตรีหญงิดาราพร  กุลพลเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายวชิาการและทะเบียนวดัผล    

หลกัการและเหตุผล 

    จากการท่ีสถานศึกษาจดัท าโครงการใหบ้ริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนลงแผนปฏิบติัการประจ าปี
ประชุมครูและบุคลากร ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดับริการวชิาชีพแก่ชุมชนแต่ละประเภทกิจกรรม  จดัสรร
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวชิาชีพสู่สังคม ประสานงานและสร้างความร่วมมือกบัองคก์รต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริการวชิาชีพแก่เกษตรกร ชุมชนทอ้งท่ี เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจและเกิด
ประโยชน์สูงสุดส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอาชีพ  สร้างงานสร้างรายไดมี้คุณภาพชีวติท่ีดี    

    ดงันั้นทางวทิยาลยัเทคโนโลพณิชยการบา้นดุงจึงไดจ้ดัโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพ  เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินการบริการวชิาการและวชิาชีพ   ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและเป็นการติดตามประเมินผลเพื่อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ 
            เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพท่ีมารับการบริการ 
 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
          ผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพ  จ านวน  50  คน 
เชิงคุณภาพ 

                       ผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพ จ านวน  50  คน  มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ. 2557 
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             
ด าเนินการ             
-จดัเตรียมเอกสาร             
-จดัเตรียมสถานท่ี/บุคลากร             
2.ขั้นด าเนินการ             

-ด าเนินการประเมินความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 

            

3.ขั้นสรุปผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล             
-รายงานผล             

 
สถานทีด่ าเนินงาน  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
 
งบประมาณ   100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ศึกษาความพึงพอใจของการรับบริการวชิาการและวชิาชีพ   
 
ลงช่ือ  .........................................  ผูเ้สนอโครงการ      ลงช่ือ ......................................ผูพ้ิจารณาโครงการ 
      ( นางสาวดาราพร  กุลพลเมือง )                                      (นายสินสมบติั  ปุกหุต)                                       
 
ลงช่ือ .......... ............................ผูเ้ห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ ......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                                                ( นายทรรศนภูมิ   บุรีเพีย ) 
   
  
 

  
 



189 
  

 

              

มาตรฐานที ่ 5  
ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั  จ านวน  2 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิัย 
                        ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิัย 
                        ของครู 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  5  ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรือการวจัิย 

แผน/งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  
จ านวนคร้ัง วัน 

คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน 
ปี 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1 
1.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท า
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยัตามรายวชิา
โครงการของผูเ้รียน 
 
 
2.โครงการจดั
ประกวด และใช้
ประโยชนผ์ลงาน
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยัตามรายวชิา
โครงการของผูเ้รียน 
3.โครงการเผยแพร่
ผลงานผลงาน
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั โครงการ
ของผูเ้รียนต่อ
สาธารณะชน 
4. โครงการน าผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยั โครงการไป
ใชป้ระโยชน์ในระดบั

 
ผลงานระดบั 

ปวช. 3 
จ านวน  

3 คน : ช้ิน 
ผลงานระดบั  
ปวส. 2 
จ านวน  

2 คน : ช้ิน 
ผลงานสาขางาน 
จ านวน 11 สาขา 

 
 
 
 
 

ผลงานสาขางาน 
จ านวน 11 สาขา 

 
 
 
 
 

ผลงานสาขางาน 
จ านวน 11 สาขา 

 
 
 

 
มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 

 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 56. ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 56. ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 56, ก.พ. 57 
 
 
 
 

 
180,000 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

 
ฝ่ายวชิาการ
สาขางาน 
ทุก ๆ สาขา 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ
สาขางาน 
ทุก ๆ สาขา 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ
สาขางาน 
ทุก ๆ สาขา 

 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการ
สาขางาน 
ทุก ๆ สาขา 

 
 

 
ผูเ้รียนมีผลงาน 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยัตาม
รายวชิาโครงการ
ตามเกณฑเ์ฉล่ีย 
ปวช. 3 คน : ช้ิน 
ปวส. 2 คน : ช้ิน 
สถานศึกษามี
การประกวด
ผลงานและใช้
ประโยชน์ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  
50 ของผลงาน
ทั้งหมด 
สถานศึกษามี
การเผยแพร่
ผลงานต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ25 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
สถานศึกษามี
การน าผลงานไป
ใชป้ระโยชน์
ระดบัชุมชนร้อย
ละ  5 ของ
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ชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2 
1.โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท า
นวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์ หรือ
งานวจิยัของครู 
2.โครงการจดั
ประกวดผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
ของครูและน าไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 
3.  โครงการเผยแพร่
ผลงานดา้นนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
ของครูต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
4. โครงการน าผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
ของครูไปใช้
ประโยชน์ในระดบั
ชุมชน 

 
 

ครูจ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 

ครูจ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 

ครูจ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจ านวน 50 คน 

 
 

มิ.ย. 56 –เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 –เม.ย. 57 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 –เม.ย. 57 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 –เม.ย. 57 

 
 

250,000 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพฯ 

 
 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพฯ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพฯ 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพฯ 

ผลงานทั้งหมด 
 

ครูทุกคนมี
ผลงาน
นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวจิยั 
สถานศึกษามี
การประกวดและ
น าผลงานของครู
ไปใชป้ระโยชน์ 
ในสถานศึกษา
ร้อยละ  75 ของ
ผลงานทั้งหมด 
สถานศึกษามี
การน าผลงาน
ของครูไป
เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน
ร้อยละ 50  ของ
ผลงานทั้งหมด 
สถานศึกษามี
การน าผลงาน
ของครูไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดบัชุมชนร้อย
ละ   5  ของ
ผลงานทั้งหมด 
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ม. 5 ต. 5.1 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
    หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม ่  (    )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิกานดา  อินลา 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 

 การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในปัจจุบันได้รับพัฒนาก้าวไกลสู่สากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทุกมิติ   

     ปัจจุบันจากการส ารวจพบว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่สามารถตอบค าถามของสังคมใน
เร่ือง การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียน  การสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยผู้เรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา และผู้ช านาญการจากภายนอก  เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริม เผยแพร่นวัตกรรม และการ
วิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 

 ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการน้ีขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมในการจัดท าโครงการของผู้เรียน 
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามัคคี มีความคิดใหม่ๆ มีทักษะความรู้ความสามารถ 
ตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนให้มากที่สุด 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนสามารถจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ได้ตรง
ตามสาขาวิชาที่ตนเองได้ท าการเรียนการสอน 
 2. ผู้เรียนได้ใช้ทักษะที่เรียนมาในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อให้ใช้ทักษะนั้น สร้างข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
 3. น าผลการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน มาประเมินเพื่อพัฒนา
ในปีต่อๆ ไป 
 4. เพื่อให้โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ในการสร้าง
การท างานในลักษณะที่สร้างสรรค์ และต่อยอดในด้านต่างๆ ของสาขาวิชาได้ 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับชั้น ปวช. 3 จ านวน 3 คน :  1 ชิ้น ระดับ   
                           ปวส. 2  จ านวน 2 คน :  1 ชิ้น 
 
 เชิงคุณภาพ 
  โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาช่วยสร้างสรรค์ความคิดในใน 
                           การสร้างสิ่งใหม่ ใน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

          1. ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามรายวิชาโครงการของ
ผู้เรียน  

 
 

          

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

     

 

    

  

 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  180,000  บาท 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.   สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานวิจัย และโครงการ ของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
2.  ผู้เรียนสามารถจัดท า โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้ตรงตามสาขางานที่ท าการเรียนการสอน 

และสามารถใช้โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ น้ัน เป็นรูปแบบในการท างานของผู้เรียนในปี
การศึกษาหน้าได้ 

3.  ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นการส่งเสริมในรายวิชา และ
สาขาที่ตนเองเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางวิกานดา  อินลา)                 (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 5 ต. 5.1 
ชื่อโครงการ   โครงการจัดการประกวดและใช้ผลงานประโยชน์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์  
    งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม ่  (    )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวทัศนีย์  บริสุทธิ์ 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 

 การจัดการประกวดทั่วๆ ไปนั้น การท างานจะต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องไปกับสาขาวิชาที่
ได้เล่าเรียน หรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชา หรือสาขาวิชานั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้งานผลการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้น าการเรียนการสอนทั้งหมด สร้างสรรค์ ออกเป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หรือโครงการของผู้เรียนเอง 

 การประกวด เป็นการบ่งบอกถึงว่า ผู้เรียนและสาขางานวิชาต่างๆ นั้นได้มีการอบรม สั่งสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางใดบ้าง โดยที่จะสามารถดูได้จากการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนนั่นเอง เพราะว่าหากผู้เรียนมีการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมากเท่าไหร่ ก็บ่งบอกได้ว่า ผู้เรียนนั้น สนใจกับการเรียนการ
สอน สาขาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด ด้วยนั่นเอง 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาการสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยตามรายวิชา
โครงการของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างผลงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และเผยแพร่ภายในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน และผู้จัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยด้านต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาคนอ่ืนๆ ได้เยี่ยมชม และสามารถน าไปต่อ
ยอดได ้

3. ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมการประกวด แนะน า 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 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

ประกวดและใช้ผลงาน
ประโยชน์
ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์  

 งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย
ตามรายวิชา
โครงการของ
ผู้เรียน 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการ

ด าเนินงาน 

2.รายงาน 

     

 

    

  

 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  3,000  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

3.  ผลงานมีการจัดล าดับในการประกวด เพื่อให้ก าลังใจ และเป็นสิ่งที่ผู้เข้าประกวดสามารถใช้การ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้มีความติดสร้างสรรค์ในส่วนอ่ืนๆ ต่อๆ ไปได้ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวทัศนีย์  บริสุทธิ์)           (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)         (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 5 ต. 5.1 
ชื่อโครงการ   โครงการเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโครงการของ 
                                                       ผู้เรียนต่อสาธารณะชน 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม ่  (    )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทตโนโล
ยีพณิชยการบ้างดุงในปัจจุบันได้รับพัฒนาก้าวไกลสู่สากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทุกมิติ 
 ปัจจุบันจากการส ารวจพบวิทยาลัยยังไม่สามารถตอบค าถามของสังคมในเร่ือง การสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน  การสอน หรือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งเป็นเร่ือง
ที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ผู้ช านาญการจากภายนอก  เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริม เผยแพร่นวัตกรรม และการวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการบ้านดุง 
 ดังนั้น การเผยแพร่โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการท างาน
ของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน เพราะหากมีการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนแล้ว มีการตอบรับเป็นอย่างดี นั่น
หมายถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง 
  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพือ่ท าการเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โครงการของผู้เรียนต่อสาธารณชน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม 
 2.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ การจัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เผยแพร่ การจัดท า โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาที่มีอยู่ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  จ านวน  11  สาขางาน 
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            เชิงคุณภาพ 
  เผยแพร่ การจัดท า โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน สาขางาน ๑๑ สาขางาน ต่อ
สาธารณะชนที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

1. เสนอโครงการ 

2. พิจารณา/อนุมติั 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินงาน 

     1. ด าเนินการเผยแพร่สู่
สาธารณะชน         
 

            

ขั้นสรุปผล 

1.สรุปผลการด าเนินงาน 

2.รายงาน 

     

 

    

  

 
สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
งบประมาณ  1,500  บาท 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เรียนได้ใช้การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อท าการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ให้เป็นที่ประจักษ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

2.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการท างานสร้างสรรค์ต่างๆ ตามสาขาวิชาที่ได้เรียน 
3.  การเผยแพร่ผลงานนั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งๆ ขึ้นไป และสามารถน าไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปได้ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวทัศนีย์  บริสุทธิ์)           (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)          (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 5 ต. 5.1 
ชื่อโครงการ   โครงการน าผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โครงการไปใช้  
                                                       ประโยชน์ในระดับชุมชน 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม ่  (    )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิกานดา  อินลา 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 หากการท างานต่างๆ นั้นไม่เกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีปัจจัยหลายๆ อย่างในการท างาน เพื่อให้
เกิดความสามารถในการท างานหลายๆ ด้าน  
 ระดับชุมชนนั้น เป็นระดับที่ค่อนข้างมีการท างานที่แข่งขันกัน ค่อนข้างสูง เน่ืองมาจากว่า ผลงานต่างๆ 
อาทิเช่น โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้นั้น ต้องมีการท างานที่ไม่เกิดข้อผิดพลาดเลย  ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรมที่ใช้งานเก็บข้อมูล พนักงาน เป็นต้น หากการท างานนั้นมีประสิทธิภาพ พอในการใช้งาน ก็จะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดตามไปด้วยนั่นเอง 
 แต่หากการท างานนั้น จะน าไปใช้ในระดับชุมชนจริงๆ จ าเป็นที่จะต้องมีการส ารวจความต้องการของการ
ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้
เช่นเดียวกัน  
 ดังนั้นการน าไปใช้งานในระดับชุมชน เป็นเร่ืองที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ในการสร้างสรรค์
ผลงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อท าให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่เป็นปัญหา หากน าไปใช้งานจริง เช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อน าผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โครงการของผู้เรียน ไปใช้งานจริงใน 
       ระดับชุมชน 
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มเติม โดยใช้การตอบรับจากชุมชนต่างๆ เพื่อให้การจัดการโครงการมี 
       ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
3. เพื่อส ารวจชุมชนต่างๆ ว่าต้องการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงการใดๆ ที่จ าเป็นต่อ

การพัฒนาชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท า 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  น าเผยแพร่ การจัดท า โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียน สาขางาน ๑๑ สาขางาน ไปใช้
งานในระดับชุมชน 
ใช้งานผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงการของผู้เรียน จริง 
 เชิงคุณภาพ   ชุมชนต่างได้รับประโยชน์จากการน าเผยแพร่ การจัดท า โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียน 
   
ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

ปี  2556 ปี 2557 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

     1. เสนอโครงงาน 

     2. พิจารณา / อนุมัติ 
     3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

ขั้นด าเนินงาน 

     1. ด าเนินการน าผลงาน
นักเรียนออกเผยแพร ่

     2. ติดตามประเมินผล 

           

ขั้นสรุปผล 

     1. สรุปผลการด าเนนิงาน 

     2. รายงานการปรับปรุง
คุณภาพการใช้และพัฒนา
หลักสูตร 

           

 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  1,000  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้ใช้การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อน าไปใช้งานได้จริงในระดับชุมชน 
 2. ผู้เรียนได้ท าการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชุมชน และสามารถน าผลงานต่างๆ นั้น 
                 ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ต่อๆ ไปได้ 
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 3. ผลงานต่างๆ ได้น าไปใช้งานในระดับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการท าการ
สร้างสรรค์ ผลงานจากที่เรียนจากสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววิกานดา  อินลา)           (นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)           (นายทรรศภูมิ  บุรีเพีย) 
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          ม. 5  ต. 5.2 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการสร้างสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
    งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
ประเภทโครงการ                         (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายนฤพนธ์  สุทธิพร 
ท่ีปรึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 นอกจากการเรียนการสอนตามปกติของครูอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนและบุคลากร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตน  โดยให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การ
ประกอบอาชีพหรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และประเทศชาติซึ่งสามารถน าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ  ฝ่าย
ประกันคุณภาพจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู  
 ดังนั้น  ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  โดยของบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการให้ทุกสาขาวิชา/
สาขางานปฏิบัติงานตามโครงการ  ในการจัดท าผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครูและบุคลากร  เพื่อให้ได้ผลงานของแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 
  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทุกสาขาวิชา/สาขางานสามารถสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูได้ 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
และบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  50 คน 
เชิงคุณภาพ 
     1.  ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน 
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                 2. ครูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  
                      หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และประเทศชาติ 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

          
3.สรุปประเมินผล             
-ประเมินผล           

 

 
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล           

 

 
 
สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  250,000  บาท 
 
วิธีประเมินผล  1.  ประเมินผลจากส ารวจดูผลงานในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา 

2. ประเมินผลจากการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.  ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา 
                                ตนเอง 
  2. วิทยาลัยสามารถน านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
                                 และบุคลากรไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคมได้ 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ ............................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
             (นายนฤพนธ์  สุทธิพร)                                                      ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
             
ลงชื่อ..... ................................. ….ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ....................................... ……ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                           (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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                ม. 5  ต. 5.2 
ชื่อโครงการ   การจัดประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ 

ประโยชน์ในสถานศึกษา 
ประเภทโครงการ                         (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นายนฤพนธ์  สุทธิพร 
ท่ีปรึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 

หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของวิทยาลัยที่มีความต้องการให้การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ทางวิทยาลัยจึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานได้
สร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของครูอาจารย์ และน าผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
อาจารย์ด้วย 

ดังนั้น  ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดประกวดผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ 
งานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและนักศึกษาสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
2. เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์

ในสถานศึกษา 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  50  คน 
เชิงคุณภาพ 
     1.  ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน 
                 2.  ครูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  
                       หรือการพัฒนาในสถานศึกษา 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการตาม
โครงการ 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

          
3.สรุปประเมินผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล             
 
สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  4,000  บาท 
 
วิธีประเมินผล  1.  ประเมินผลจากส ารวจดูผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู 

2. ประเมินผลจากการน าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้     
     ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  สามารถน าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน 

     สถานศึกษา 
                                         2. ครูและนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  

       
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ                           
           (นายนฤพนธ์  สุทธิพร)                                                 (นายสินสมบัติ   ปุกหุต) 
                                          
ลงชื่อ ……..………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ …………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                      (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)    
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                                     ม. 5  ต. 5.2 
ชื่อโครงการ   การเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูต่อ 

สาธารณชน 
ประเภทโครงการ                         (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นายนฤพนธ์  สุทธิพร 
ท่ีปรึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของโรงเรียนที่มีความต้องการให้การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานได้สร้าง
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้กว้างขวางมากขึ้น  หลังจากนั้นจะได้ 
น าผลงานที่เป็นประโยชน์หรือความรู้ใหม่ ๆ ไปขยายผลเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูอาจารย์ด้วย 

ดังนั้น  ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดท าการเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ 

งานวิจัยของครูต่อสาธารณชนเพื่อให้ความรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูต่อ 
               สาธารณชน 

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูต่อ 
              สาธารณชน แก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  50 คน 
เชิงคุณภาพ 
     1.  ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน 
                 2.  ครูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  
                      หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 



209 
  

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

          
3.สรุปประเมินผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล             
 
สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  4,000  บาท 
 
วิธีประเมินผล  1.  ประเมินผลจากส ารวจดูผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู 

2. ประเมินผลจากการน าผลงานไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวิจัยแก่ชุมชน  สังคม  และ   
                                         2. นักเรียน – นักศึกษา และชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม  

     สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ                           
           (นายนฤพนธ์  สุทธิพร)                                                 (นายสินสมบัติ   ปุกหุต) 
                                             
ลงชื่อ ……..…………………...ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ ........................................อนุมัติโครงการ 
         (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                      (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)    
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ม. 5  ต. 5.2 
ชื่อโครงการ   การน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน 

ระดับชุมชน 
ประเภทโครงการ                         (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นายนฤพนธ์  สุทธิพร 
ท่ีปรึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของโรงเรียนที่มีความต้องการให้การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในทุก ๆ สาขาวิชา/สาขางานได้สร้าง
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้กว้างขวางมากขึ้น  หลังจากนั้นจะได้ 
น าผลงานที่เป็นประโยชน์หรือความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและสังคม  และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูอาจารย์ด้วย 

ดังนั้น  ฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดท าการน าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ 
งานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนเพื่อให้ความรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน   50  คน 
เชิงคุณภาพ 
     1.  ครูผู้สอนและบุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชา/สาขางานของตน 
                 2.  ครูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  
                       หรือการพัฒนาในระดับชุมชน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑.ขั้นเตรียมการ                 
- เสนอโครงการ             
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงกร 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

          
3.สรุปประเมินผล             
-ประเมินผล             
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล             
สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  4,000  บาท 
 
วิธีประเมินผล  1.  ประเมินผลจากส ารวจดูผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู 

2. ประเมินผลจากการน าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้     
     ประโยชน์ในระดับชุมชนและในด้านต่าง ๆ 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  สามารถน าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูไปใช้ประโยชน์ใน 

     ระดับชุมชนและสังคม   
                                         2. นักเรียน – นักศึกษา และชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานด้านนวัตกรรม  

     สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครู 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ                           
           (นายนฤพนธ์  สุทธิพร)                                                      (นายสินสมบัติ   ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ ……..…………………........ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ …………………………อนุมัติโครงการ 
         (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                          (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)    
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มาตรฐานที ่ 6 
ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 

จ านวน  4  ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทดิทูนพระมหากษตัริย์  ส่งเสริม 
                        การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  และ 
                       ทะนุบ ารุง  สาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลกุฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกฬีาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก   

แผน/งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ตวับ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6.1 
1. โครงการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการรัก
ชาติ เทินทูน
พระมหากษตัริย ์
 
 
 
 
2.โครงการส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามี 
โครงการ
ปลูกฝัง
จิตส านึกดา้น
การรักชาติ  
เทินทูน
พระมหากษตัริย ์
ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ 
สถานศึกษามี 
โครงการ
ส่งเสริม 
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ 
สถานศึกษามี 
โครงการ
ทะนุบ ารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงการ 
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4.โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก
สถานศึกษาต่อการ
ปลุกฝังจิตส านึกดา้น
รักชาติฯ ระบบ
ประชาธิปไตย และ
ทะนุบ ารุงศาสนาฯ 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6.2 
1.โครงการปลูก
จิตส านึกดา้น 
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์ ใน
การปลูกฝังจิตส านึก
ดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก

สถานศึกษา 
จ านวน 60 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก

สถานศึกษา 
จ านวน 20 คน 

 
 
 
 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามี
การประเมิน 
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก
สถานศึกษาต่อ
การปลุกฝัง
จิตส านึกดา้นรัก
ชาติฯ ระบบ
ประชาธิปไตย 
และทะนุบ ารุง
ศาสนาฯมี
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 
สถานศึกษามี 
โครงการปลูก
จิตส านึกดา้น 
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มโดย
มีครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผูเ้รียนเขา้
ร่วมทุกคนไม่
นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 
สถานศึกษามี
การประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลกัษณ์ ใน
การปลูกฝัง
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ตัวบ่งช้ีที ่ 6.3 
1.โครงการดา้นการ
กีฬาและนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์ ใน
การส่งเสริมดา้นกีฬา
และนนัทนาการ  
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 6.4 
1.โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้างความ
เขา้ใจหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และ

 
 
 
 
 

ครูจ านวน 50 คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก

สถานศึกษา 
จ านวน 30 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจ านวน 50 คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

72,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ  
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ 
นกัศึกษา 

 
 
 
 

จิตส านึกดา้น
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 
สถานศึกษามี 
โครงการดา้น
การกีฬาและ
นนัทนาการ 
โดยครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผุเ้รียนทุก
คนเขา้ร่วมไม่
นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ 
สถานศึกษามี
การประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก
สถานศึกษาต่อ
ภาพลกัษณ์ ใน
การส่งเสริม
ดา้นกีฬาและ
นนัทนาการ 
โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 
สถานศึกษามี
การใหค้วามรู้
และสร้างความ
เขา้ใจหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
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ผูเ้รียน 
 
 
 
2.โครงการ   
การบริหารจดัการ
สถานศึกษา  ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
และผูเ้รียน  มีส่วน
ร่วม 
 
3.โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ี
มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ครูจ านวน 50 คน 
นกัเรียนนกัศึกษา 
จ านวน 1,200 คน 

 
 
 
 
 
 

ผูเ้ก่ียวขอ้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 

จ านวน 125 คน 
 
 

 
 
 
 

มิ.ย. 56 – ก.พ. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ 
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการ 
นกัศึกษา 

 
 
 
 
 

พอเพียงแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
และผูเ้รียน 
สถานศึกษามี
การบริหาร
จดัการปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
และผูเ้รียน  มี
ส่วนร่วม 
สถานศึกษามี
การประเมินผล
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอก
สถานศึกษา ต่อ
การปลูกฝัง
จิตส านึกดา้น
ปรัชญา 
เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมี 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 
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ม. 6 ต. 6.1     
ชื่อโครงการ   บริจาคโลหิต(เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา) 
ลักษณะโครงการ  (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสงวน  ฮองต้น 
ท่ีปรึกษาโครงการ ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ ผู้อ านวยการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
มารับบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยเป็นประจ าทุก ๆ ปี  ซึ่งได้สอดคล้องกับความประสงค์ของทางวิทยาลัยที่ต้องการให้
นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 ดังนั้น ทางวิทยาลัยจึงจัดตั้งโครงการบริจาคโลหิตและตรวจสุขภาพเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก
ถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

วัตถุประสงค์ 

  1.   เพือ่ให้ นักศึกษารู้จักการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม 
  2.   เพื่อป้องกันการขาดแคลนโลหิตของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 
  3.   เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

เป้าหมาย 

         เชิงปริมาณ 
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน  
                         1,200 คน 
        เชิงคุณภาพ 

  มีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง  และรู้จักคุณค่าของความเสียสละปลกูฝัง 
              จิตส านึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  พร้อมทั้งการแสดงออกซึ่งความเทิดทูลชาติ    
                   พระมหากษัตริย์ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  

งบประมาณ                                   1,000 บาท   
 

วิธีการประเมินผล  1.  ประเมินผลโดยส ารวจรายชื่อ และการมีส่วนร่วม 
    2.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1.  นักศึกษา มีความเสียสละได้รู้จักการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ 
                     สังคม 

2.   สภากาชาดมีโลหิตส ารองเพิ่มมากขึ้นป้องกันการขาดแคลนโลหิต                 
     ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ทันต่อความต้องการของผู้ป่วย 

 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นายสงวน  ฮองต้น )                                                      ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )      

กิจกรรม 
ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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   

 

           

2.  ขั้นด าเนินงาน 

-   บริจาคในภาคเรียนแรก 
-   บริจาคในภาคเรียนที่สอง 

   
 

 
 
 

 

 

    

3.  ขั้นสรุปผล 

-    ประเมินผล 
-      สรุปผลการด าเนินงาน 
  -   รายงานปรับปรุงแก้ไข 
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ม.6 ต. 6.1 
ชื่อโครงการ    พิธีไหว้ครู 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                     
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

  พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ  ที่ผู้เข้ารับการศึกษาในส านักใด  หรือ
สถานศึกษาใด  ยึดถือและปฏบิัติกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบันน้ี  พิธีไหว้ครูเป็น
การแสดงออกซึ่ง  คุณธรรม จริยธรรม ของลูกศิษย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ  เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญยิ่ง ที่ท าลูก
ศิษย์ได้แสดงออกถึงมุธิตาต่อผู้มีพระคุณ  ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ดีงาม   เป็นที่ชื่นชมของสังคม ดังนั้น  ฝ่าย
กิจการนักศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจ าทุก ๆ 
ปี  ในเดือนมิถุนายน  เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 

    วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อให้นักศึกษา  ตระหนักถึงพระคุณครู-อาจารย์ 
  2.  เพื่อให้นักศึกษา  ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม เป็นอยู่อย่างไทย 
  3.  เพื่อให้นักศึกษา  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีระเบียบ มีวินัย รู้จักรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 

      เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษา มีจิตใจงามระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ของตน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
 - ประชุมวางแผน 
-  เสนอโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
- จักเตรียมเอกสาร 
- จัดเตรียมสถานที ่

            

2. ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการ 

            

3. ขั้นสรุปผล 
 - ประเมินผล 
-   สรุปผล 
-   รายงานผล 

            

สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  

งบประมาณ   13,500  บาท      
 

วิธีการประเมินผล  1. ประเมินผลโดยการส ารวจรายชื่อนักศึกษา และการมีส่วนร่วม 
    2.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1.  นักศึกษาระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์มากขึ้น 

2.  นักศึกษา ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม มีความรักและเคารพครูอาจารย์  ซึ่งเป็น   
     มารยาทที่ดีงาม 
 

ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นางสาวดวงกมล   รักษาเมือง )                                    ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                             ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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  ม. 6 ต.  6.1 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น(ถวายเทียนเข้าพรรษา) 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                         
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล  

ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย  เป็นสิ่งที่ดีงาม  สมควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีเอาไว้  
เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ค านึงถึงความส าคัญ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีของไทย  เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึก  และตระหนักถึงความรักความสามัคคี  รู้จักรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
และเพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลป์วัฒนธรรมที่จัดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียนและบุคคล หรือ
ชุมชนที่มีความสนใจ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.   เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกสืบต่อไป 
 2.   เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความตระหนักในวัฒนธรรมอันอีงามของสังคมไทย 
 3.   เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 
  
 เชิงคุณภาพ  
  สถานศึกษาได้มีการพัฒนา  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาเป็นคนมีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของชาติไทย 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
สถานท่ีด าเนินการ วัดดงค า , วัดบ้านดุงน้อย ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณ  จ านวนเงิน 15,000  บาท        

วิธีการประเมินผล 1. ประเมินผลโดยการสังเกตการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม 
   2.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกสาขาน 
               2. นักศึกษามีจิตใจที่ผ่องใส และรู้จักรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี    ไทย 
   3. นักศึกษาได้รู้หลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา )                                          ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                              ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
 - ประชุมวางแผน 
-  เสนอโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
- จักเตรียมเอกสาร 
- จัดเตรียมสถานที ่

            

2. ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการ 

            

3. ขั้นสรุปผล 
 - ประเมินผล 
-   สรุปผล 
-   รายงานผล 
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ม.6 ต. 6.1 
ชื่อโครงการ    ประเพณีเข้าพรรษา 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                    
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล  
                           ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย  เป็นสิ่งที่ดีงาม  สมควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
เอาไว้  เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ค านึงถึงความส าคัญ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีของ
ไทย  เพื่อปลูกฝังจิตส านึก  และตระหนักถึงความรักความสามัคคี  รู้จักรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

 1.   เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
 2.   เพื่อสร้างความรักสามัคคีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน 
 3.   เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภาพ   
              สถานศึกษาได้มีการพัฒนา  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาเป็นคนมีความรับผิดชอบ             
              มีตระหนักถึงความรักความสามัคคี  รู้จักรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
 - ประชุมวางแผน 
-  เสนอโครงการ 
-  แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
- จักเตรียมเอกสาร 
- จัดเตรียมสถานที ่

            

2. ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการ 

            

3. ขั้นสรุปผล 
 - ประเมินผล 
-   สรุปผล 
-   รายงานผล 

            

 

สถานท่ีด าเนินการ  วัดดงค า   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณ   14,000  บาท                                                                                                           

วิธีการประเมินผล  1. ประเมินผลโดยการส ารวจรายชื่อนักศึกษา และการมีส่วนร่วม 

    2.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  3.  นักศึกษา  มีความรัก  สามัคคีมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน 

   4.  นักศึกษา ได้ตระหนักถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา )                                          ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                           ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )        
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ม. 6 ต. 6.1 
ชื่อโครงการ    วันแม่แห่งชาติ 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุทธิพร   นามชู 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยในวันที่  12  สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ส าคัญยิ่งส าหรับชาวไทยทั่งทั้งประเทศ เพราะเป็นวันที่มีการ
เฉลิมฉลองเน่ืองวันที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ในวันที่หน่วยงานที่เป็นทั้ง
ภาคส่วนราชการและภาคส่วนเอกชนาต่างร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ทั่งทั้งประเทศ  เพื่อเป็นการระลึกถึง
และตอบแทนพระคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงตากต าพระวงกายสร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์
แก่ชาวชนชาวไทยตลอดมา   

 ดังนั้น  เพื่อเป็นการให้นักศึกษาครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านได้ระลึกพระคุณของ
พระองค์ท่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้น  ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้
นักศึกษาและครูอาจารย์ได้ท าร่วมกันในวันนี้ 

วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อนักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
  2.  เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้ก าเนิดแก่ตน 
  3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันดีงาม 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักศึกษาทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณแม่ 
    2.  นักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง   
 

งบประมาณ                                    6,500  บาท  
 

วิธีการประเมินผล                          1.  ประเมินผลจากการสังเกตนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    2.  ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1.  นักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
2.  เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้ก าเนิดแก่ตน 

 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นางสาวสุทธิพร   นามชู )                                             ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                               ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.  ขั้นเตรียมการ                     
-  เสนอโครงการ                         
-  พิจารณา/อนุมัต ิ

-  แตง่ตั้งคณะกรรมการ   
ด าเนินงาน 

 

           

2.  ขั้นด าเนินงาน                     
-  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

           

3.  ขั้นสรุปผล                         
-   ประเมินผล                         
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

-  รายงานปรับปรุงแก้ไข 
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ม. 6 ต.  6.1 
ชื่อโครงการ    วันพ่อแห่งชาติ 
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยในวันที่  5  ธันวาคม  2555  เป็นวันที่ส าคัญยิ่งส าหรับชาวไทยทั่งทั้งประเทศ เพราะเป็นวันที่มีการ
เฉลิมฉลองเน่ืองวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา 
ในวันที่หน่วยงานที่เป็นทั้งภาคส่วนราชการและภาคส่วนเอกชนาต่างร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ทั่งทั้ง
ประเทศ  เพื่อเป็นการระลึกถึงและตอบแทนพระคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงตากต าพระวงกาย
สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่ชาวชนชาวไทยตลอดมา   

 ดังนั้น  เพื่อเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านได้ระลึกพระคุณของ
พระองค์ท่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติขึ้น  ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนนักศึกษา
และครูอาจารย์ได้ท าร่วมกันในวันนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อนักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  2.  เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อผู้ให้ก าเนิดแก่ตน 

  3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันดีงาม 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณพ่อ 
    2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 

สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง   

 
งบประมาณ                                   5,000  บาท  
 

วิธีการประเมินผล                          1.  ประเมินผลจากการสังเกตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    2.  ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1. นักศึกษาครูอาจารย์ได้ระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                             2.  เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อผู้ให้ก าเนิดแก่ตน 

 

ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา )                                          ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                             ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย 

1.  ขั้นเตรียมการ                     
-  เสนอโครงการ                         
-  พิจารณา/อนุมัต ิ

-  แตง่ตั้งคณะกรรมการ   
ด าเนินงาน 

 

           

2.  ขั้นด าเนินงาน                     
-  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

           

3.  ขั้นสรุปผล                         
-   ประเมินผล                         
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

-  รายงานปรับปรุงแก้ไข 
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ม. 6  ต. 6.1 
ชื่อโครงการ    อบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสงวน  ฮองต้น 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                                                        
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล                                  

ด้วยในปัจจุบันนี้  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่
มีขอบเขตจ ากัด  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสู่สังคมวัฒนธรรมตะวันตก  จากผลของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และโทษต่อการด าเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งนักศึกษาที่ยังอยู่ใน
วัยรุ่นหรือวัยเรียนอยู่  ได้รับเอาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติโดยมิได้มีการพิจารณาไตร่ตรองว่าเหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตในสังคมและประเพณีอันดีงามของไทยหรือไม่  จากพฤติกรรมนี้ท าให้นักศึกษาในทุกวันนี้  เป็นผู้ที่
ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรมอันดีงามของคนไทย  และมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมที่เลวร้ายหรือตกต่ าลง
ทุกวัน  ซึ่งจะเป็นภัยต่อคนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมและประเทศชาติต่อไปได้ 

 
 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่มี
แนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เป็นผู้ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมและค่านิยมอันดีงามของไทย
มากขึ้น  ดังนั้น  ทางวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีโครงการ  เข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ขึ้น  เพื่อพัฒนาแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียนสู่การประพฤติปฏิบัติในทางที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม 
  2.  เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่อเพื่อนครูร่วมวิทยาลัย  บุคคลทั่วไป 
  3.  เพื่อให้ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย 
  4.  เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์เป็นคนดีของครองครัวและสังคม 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
            ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิทยาลัย 
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2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีความคิดดี ท าดี และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง  และผู้อื่น 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย 
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์เป็นคนดีของ  
     ครอบครัวและสังคม 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

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 
   ด าเนินการ 

            

- จัดนักเรียนเข้าร่วม 
   โครงการ 

            

2. ขั้นตอนด าเนินงาน 
- นักเรียนเข้ารับ 
    การอบรมตามก าหนด  

            

3.สรุปผล             
-ประเมินผล             
-รายงานผล             

 
สถานท่ีด าเนินการ วัดบูรพาวัน  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
 
งบประมาณ  329,000  บาท 
 
วิธีการประเมินผล 1.  แบบสอบถาม 

   2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิทยาลัย 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาความมีระเบียบวินัยในตนเอง  และผู้อื่น 
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  4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยในการอยู่ร่วมกับ 
                                 สังคม 
  5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นายสงวน  ฮองต้น )                                                      ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                              ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
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ม.6 ต. 6. 1 
ช่ือโครงการ                 การเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลอืกตั้งประธานและคณะกรรมการชุดใหม่) 
ลกัษณะโครงการ       (    )  ใหม่  ( /  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                     นางสาวสุทธิพร  นามชู  
ทีป่รึกษาโครงการ               นายสงวน  ฮองต้น 
ผู้อ านวยการโครงการ                     ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ    ฝ่ายกจิการนักศึกษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
                 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีผา่นมามีนโยบายมุ่งเนน้จะพฒันา 
เยาวชนของชาติ ใหเ้ป็นผูท่ี้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์และมีน ้าใจเป็นนกักีฬามีเกณฑ์มาตรฐานดา้นกีฬาสูงข้ึน 
ประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (แกไ้ขฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553) ไดบ้ญัญติัไวโ้ดยให้
การศึกษาดา้นกีฬาควบคุมกบัการศึกษาดา้นอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อจะพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพในทุกๆดา้น 
                 ดงันั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามบทบญัญติัของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553) 
  
วตัถุประสงค์ 
                            1.   เพื่อเลือกตั้งประธานนกัศึกษาและคณะกรรมการชุดใหม่ 

 2.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกแนวคิดค่านิยม และกระตุน้ใหส้มาชิกมีความสนใจ มีส่วนร่วมใน 
      กิจกรรมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา 

                             
เป้าหมาย 
             เชิงปริมาณ 

- นกัศึกษา ทุกสาขา จ านวน  1,100 คน 
           เชิงคุณภาพ 
                           1.  นกัศึกษารู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเสมอภาค 

             2.   นกัศึกษามีความสนใจและเขา้ใจไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ 

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. 

๑.ขั้นเตรียมการ                 
- เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

            

๒.ขั้นตอนด าเนินงาน 
- ปฏิบติังานตามแผนงาน 

            

๓.สรุปประเมินผล 
-ประเมินผล 
-รายงานผล 

          
 

  

 
สถานทีด่ าเนินงาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 5,000 บาท   
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ               
 ไดป้ระธานนกัศึกษาและคณะกรรมการชุดใหม่ นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ใจขั้นตอนการเลือกตั้งตามแนว
ระบอบประชาธิปไตยตลอดจนผลเสียในการไม่ใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้ง 
 
การประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรม  2.  แบบสอบถาม   
 
 
ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ………………………..ท่ีปรึกษาโครงการ               
      ( นางสาวสุทธิพร  นามชู )                               (นายสงวน  ฮองตน้)        

 
 

ลงช่ือ……..………………...ผูเ้ห็นชอบโครงการ             ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ  
       (นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย )                (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย ) 
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ม 6 ต.6.1 
ช่ือโครงการ ประเมินความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องภายนอกทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ในการปลูกฝังจิตส านึก 

ด้านการรักชาติเทดิทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวสุทธิพร  นามชู 
ทีป่รึกษาโครงการ นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายกจิการนักศึกษา  
 
หลกัการและเหตุผล 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวฒันธรรมของคนไทย  
เป็นส่ิงท่ีดีงาม  สมควรท่ีจะอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีเอาไว ้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงั ได้ค  านึงถึงความส าคญั  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวฒันธรรมและประเพณีของไทย  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และตระหนกัถึง
ความรักความสามคัคี  รู้จกัรักและหวงแหนในศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติเทิดทูนพระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
 2. เพื่อทราบผลการประเมินความพึงพอใจของของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติเทิดทูนพระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม   

เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 

      - ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั  จ านวน 120 คน 
 เชิงคุณภาพ 
     -ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั มีความพึงพอใจท่ีดี

ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติเทิดทูนพระมหากษตัริยส่์งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
สถานทีด่ าเนินการ ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
งบประมาณ  จ านวน  500 บาท 
วธีิการประเมินผล 1.ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ผูเ้ก่ียวภายนอกวทิยาลยั  มีความพึงพอใจท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้น
การรักชาติเทิดทูนพระมหากษตัริยส่์งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
 2. ไดท้ราบผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอก 
 
งช่ือ..………………………….ผู้ เสนอโครงการ              ลงช่ือ………………………..ผู้พิจารณาโครงการ               
      ( นางสาวสุทธิพร  นามชู )                                                 (นายสินสมบติั   ปุกหุต)       
 
ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ             ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)        
             

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา2555 

                                    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
. 

๑ 1.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            

2. จัดเตรียม
สถานที่ 

            

3.ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

            

-ประเมินผล             
-รายงานผล             



236 
  

ม. 6  ต. 6.2 
ชื่อโครงการ    ปรับปรุงทัศนียภาพ  
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสงวน  ฮองต้น 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้ตกแต่งทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ ปรับสภาพบริเวณวิทยาลัยให้น่าอยู่น่าเรียน
เพื่อให้เกิดการคลายเครียด หลักการเรียน การสอนและวิธีนิยมท ากันมากในถานศึกษาปัจจุบันคือการปลูกต้นไม้ 
ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งนอกจากจะท าให้จิตใจสบายมากขึ้นและยังท าให้เกิดความสดชื่นและร่มรื่นภายใน
วิทยาลัยอีกด้วย โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนช่วยกันส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักการเพาะช า ทาบกิ่ง ตอนกิ่งเอง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคารรกา 
 2.เพื่อเรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจและประสบการณ์ตรง 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. สถานศึกษามีทัศนียภาพ  สิ่งแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  
 

งบประมาณ  25,000  บาท      
 

วิธีการประเมินผล 1. ประเมินผลโดยการส ารวจรายชื่อนักเรียน และการมีส่วนร่วม   
   2.ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความช านาญในการติดตา ตอน ทาบกิ่งเพาะช า  
                    พันธุ์ไม้ 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการดูวิธีการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์ตรง 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (  นายสงวน  ฮองต้น )                                                      ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                              ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            

 
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 
       - วาระการประชุม 
       - เสนอโครงการ 
       -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
      - จัดเตรียมเอกสาร 
      - จัดเตรียมสถานที ่

            

2. ขั้นด าเนินการ 
      - จัดซื้อพันธ์ุไม้ 
     - ปฏิบัตงิานตามแผนงาน 

            

3. ขั้นสรุปผล 
     -  ประเมินผล 
     -   สรุปผล 
     -   รายงานผล 
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           ม 6 ต. 6.2 
ช่ือโครงการ ประเมินความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องภายนอกสถานศึกษาทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ของ

สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายสงวน  ฮองต้น 
ทีป่รึกษาโครงการ นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายกจิการนักศึกษา  
 
หลกัการและเหตุผล 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ปัจจุบนัสถานศึกษาแต่ละแห่ง ไดต้กแต่งทศันียภาพ ภูมิทศัน์ ปรับ
สภาพบริเวณวทิยาลยัใหน่้าอยูน่่าเรียนเพื่อให้เกิดการคลายเครียด หลกัการเรียน การสอนและวิธีนิยมท ากนัมากใน
ถานศึกษาปัจจุบนัคือการปลูกตน้ไม ้ทั้งไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั ซ่ึงนอกจากจะท าให้จิตใจสบายมากข้ึนและยงัท า
ใหเ้กิดความสดช่ืนและร่มร่ืนภายในวทิยาลยัอีกดว้ย โครงการส่งเสริมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นโครงการท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ทุกคนช่วยกนัส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรู้จกัการเพาะช า ทาบก่ิง ตอนก่ิงเอง 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2. เพื่อทราบผลการประเมินความพึงพอใจของของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 

      - ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั  จ านวน 20 คน 
 เชิงคุณภาพ 
     -ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั มีความพึงพอใจท่ีดี

ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
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สถานทีด่ าเนินการ ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
งบประมาณ  จ านวน  500 บาท 
วธีิการประเมินผล 1.ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั  มีความพึงพอใจท่ีดีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2. ไดท้ราบผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ              ลงช่ือ………………………..ผูพ้ิจารณาโครงการ               
         ( นายสงวน  ฮองตน้ )                                                 (นายสินสมบติั   ปุกหุต)       
 
ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ             ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)        
             
 

 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา2555 

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

๑ 1.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            

2. จัดเตรียม
สถานที่ 

            

3.ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

            

-ประเมินผล             
-รายงานผล             
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ม. 6. ต. 6.3 
ชื่อโครงการ    การแขง่ขันกีฬาฟุตซอลภายใน ครั้งท่ี 11  
ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายยศพร บุรีเพีย 
ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการ นักศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากในยุคปัจจุบันนั้นการออกก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญมากต่อการด ารงชีวิตเพราะการออกก าลังกาย
ส่งผลที่ต่อการด ารงชีวิตและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงหลีกเลี่ยงและห่างไกล
จากการมั่วสุ่มจากยาเสพติดหรือของมั่วเมาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงต้องด าเนินการโครงการ การแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ขึ้นและยังเป็น
โครงการต่อเน่ืองหรืออาจจะเรียกว่า การแข่งขันฟุตซอลประเพณีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงไป
แล้ว 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 

2. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และความสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

4. เพื่อให้นักศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจนักกีฬา 

 
เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 
                              ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จ านวน  
                             1,200 คน 

เชิงคุณภาพ 
                             ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามีระเบียบมีวินัย ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้  

                             นักศึกษา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานท่ีด าเนินการ สนามกีฬาวิทยาเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ  5,500 บาท 
 
วิธีการประเมินผล 1.ประเมินจากากรสังเกตของนักศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
   2.ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ -นักศึกษามีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   -นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   -นักศึกษามีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ ......................................ผู้พิจารณาโครงการ 
          (นายยศพร บุรีเพีย )                                                         ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต )                                       
 
ลงชื่อ  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย )                                              ( นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย )            
 
 

            

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

                                    พ.ศ.  2556                                               พ.ศ.  2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. 

๑ 1.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้งคณะกรรมการ             
- จัดเตรียมสถานที ่             
2.ขั้นตอนด าเนินงาน 
   ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

            

3  สรุปผลประเมินผลและรายงาน 
-ประเมินผล 

            

-รายงานผล             
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ม. 6 ต. 6.3 
ช่ือโครงการ    กฬีาภายใน 
ลกัษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายยศพร  บุรีเพยี 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                    
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายกจิการ นักศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 การแข่งขนักีฬาสีภายในวทิยาลยัถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีควรสนบัสนุนเป็นอยา่งดี เพื่อใหน้กัศึกษาได้
ผอ่นคลายจากการเรียนหนงัสือและห่างไกลจากยาเสพติด  

 ดงันั้นจึงจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อช่วยให้นกัศึกษาไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นรู้จกัรับผิดชอบใน
งานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย ไดอ้อกก าลงักายเพื่อสุขภาพและเป็นการสร้างความสามคัคี มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั รู้แพ้
รู้ชนะรู้อภยั ใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ นกัศึกษาในสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให ้นกัศึกษามีความสนใจในการออกก าลงักายมากข้ึน 

  2.  เพื่อให ้นกัศึกษามีความสามคัคีในหมู่คณะ 

  3.  เพื่อใหน้กัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  นกัศึกษา ทั้งหมดภายในสถานศึกษา จ านวน  1,2 00 คน 

 เชิงคุณภาพ 

1.  นกัศึกษามีความสนใจในการออกก าลงักายเล่นกีฬา  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์                
                                 มากข้ึน 

       2.  นกัเรียนนกัศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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                         
-  พจิารณา/อนุมัต ิ

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ   
ด าเนินงาน 

 

           

2.  ขั้นด าเนินงาน                    
-  แข่งขันกฬีา รอบคดัเลอืก 

-  แข่งขนักีฬา รอบชิงชนะเลิศ 

 

           

3.  ขั้นสรุปผล                         
-   ประเมินผล                         
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

-  รายงานปรับปรุงแกไ้ข 

     

 

  
 
 

   

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง   
 

งบประมาณ                                    45,000  บาท  
 

วธีิการประเมินผล                          1.  ประเมินผลโดยการสังเกตและการมีส่วนร่วม 

    2.  ประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  1.  นกัศึกษา มีความสนใจออกก าลงักายในการเล่นกีฬา และใชเ้วลา  
                     วา่งใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   2.  นกัศึกษามีความสามคัคีในหมู่คณะ มีน ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้   
                                              รู้ชนะ    และรู้อภยั 
   3.  นกัศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 

ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ………………………..ผูพ้ิจารณาโครงการ               
         ( นายยศพร  บุรีเพีย )                              (นายสินสมบติั   ปุกหุต)        

 

ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
      ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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        ม. 6 ต. 6.3 
ช่ือโครงการ    โครงการ TO BE NUMBER ONE วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 
ลกัษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายกจิการ นักศึกษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีไดมี้การด าเนินงานโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในประเทศให้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือและรวมพลงัจากภาครัฐและ
เอกชนกระตุน้และปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้มีความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดให้ไดโ้ดยเร็ว โดยหลกัการด าเนินงามโครงการ TO BE NUMBER ONE จะยึดวยัรุ่นและเยาวชน
เป็นศูนยก์ลางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วยัรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยมการเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่ งยาเสพติด ” และ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ไดพ้ระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการโดยให้
จงัหวดัขยายผลการจดัตั้งชมรมและศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชย
การบา้นดุง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงเป็นองค์กรหน่ึงท่ีตระหนักถึงความส าคญัของปัญหายาเสพติด
ภายในประเทศและในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อีกทั้งยงัเป็นการสนองพระด ารัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยในการน้ีวิทยาลยั
เทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง จึงก าหนดจดัท าโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้ึนในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิช
การการบา้นดุง ประจ าปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้กลุ่มเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ หนัมาใชว้ลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์โดยหันมาสนใจและท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ เช่น การรวมกลุ่มเล่นดนตรี เขา้ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น เพื่อ
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสามคัคีและปลุกจิตส านึกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
และไม่หนัไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอีกทั้งยงัเป็นการสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE วิทยาลยัเทคโนโลยี-
พณิชยการบา้นดุง  ในการส่งเสริมและสนบัสนุนเยาวชนในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง ให้เป็นคนรุ่น
ใหม่และเป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่พึ่งพายาเสพติดและพร้อมท่ีจะเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดแก่ผูอ่ื้นต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมแก่วยัรุ่นและเยาวชนในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุงและ

ประชาชนทัว่ไปไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด 
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2. เพื่อเพิ่มเครือข่าย  TO BE NUMBER ONE วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุงให้ส่งเสริม

และสนบัสนุนใหเ้ป็นคนรุ่นใหม่และเป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่พึ่งพายาเสพติด 

3. เพื่อสนบัสนุนวยัรุ่น เยาวชนในวิทยาลยัและประชาชนทัว่ไปในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์

โดยการสนบัสนุนของสังคมใหเ้ป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในตวัเอง 

4. เพื่อให้เด็ก เยาวชนไดมี้เวทีส าหรับแสดงออกซ่ึงความสามารถและความคิดสร้างสรรคแ์ละ

หนัมาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่พึ่งพายาเสพติด 

5. เพื่อให้วยัรุ่นเยาวชนไดส่้งเสริมบุคลิกภาพและการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัโดยไม่พึ่งพายา

เสพติด 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

- รับสมคัรสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน 

  เชิงคุณภาพ 

- นกัศึกษารู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ โดยหนัมาสนใจและท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

เกิดความสามคัคีโดยเป็นหน่ึงไม่พึ่งพายาเสพติด 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 

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                       

 -ประชุมปรึกษาหารือกบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั
งบประมาณ 
- ติดต่อประสานงานกบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ประชุมช้ีแจงคณะท างานและ
ประชาสมัพนัธ์ใหก้ลุ่มเป้า 
หมายทราบเพ่ือเขา้ร่วม
โครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน                     
- ด าเนินงานตามโครงการ  
 

 
           

3.  ขั้นสรุปผลโครงการ     

-ติดตามและสรุปผลโครงการ 
    

 
   

 
 

   

 

สถานทีด่ าเนินงาน    วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
 
งบประมาณและทรัพยากร 15,000  บาท 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  วยัรุ่นและเยาวชนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง และประชาชนทั่วไปไม่ยุ่ง

เก่ียวกบัยาเสพติด 
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2. เครือข่าย TO BE NUMBER ONE วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง ในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนเยาวชนวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุงให้เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นหน่ึงได้

โดยไม่พึงพายาเสพติด 

3. วัยรุ่น เยาวชนในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  และประชาชนทั่วไปได้รับ

การสนุบสนุนในการจดักิจการรมสร้างสรรคโ์ดยการสนบัสนุนของสังคมให้เป็นคนรุ่นใหม่

ท่ีเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในตวัเอง 

4. เด็ก เยาวชน มีเวทีส าหรับแสดงออกซ่ึงความสามารถและคิดสร้างสรรค์ 

 
ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ………………………..ผูพ้ิจารณาโครงการ               
  ( นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง )                     (นายสินสมบติั   ปุกหุต)        

 

ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
      ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)        
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ม. 6 ต. 6.3 
ช่ือโครงการ    ชมรมนันทนาการ (แอโรบิกแดนซ์)  
ลกัษณะของโครงการ  (  /  )  ใหม่ (  )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  อาจารย์ใหญ่ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายกจิการ นักศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในยุคปัจจุบนันั้นการออกก าลงักายเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการด ารงชีวิตเพราะการออกก าลงักาย
ส่งผลท่ีต่อการด ารงชีวิตและสามารถใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงหลีกเล่ียงและห่างไกล
จากการมัว่สุ่มจากยาเสพติดหรือของมัว่เมาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ดงันั้นทางฝ่ายกิจการนกัศึกษาจึงตอ้งด าเนินการโครงการ การเตน้แอโรบิกแดนซ์ในคร้ังน้ีข้ึนและยงัเป็น
โครงการต่อเน่ืองหรืออาจจะเรียกวา่ การเตน้แอโรบิกแดนซ์ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงไปแลว้ 
 

วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมตามความสมคัรใจ 

  2.  เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บความผอ่นคลายโดยการเขา้ร่วมชมรม 
  3.  เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษามีความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรม  
                         นอกเหนือจากเวลาเรียน 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลาการทางการศึกษา  50  คน   

นกัศึกษา ประเภทวชิาพาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม  จ านวน  1,200  คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
   นกัศึกษา ไดผ้อ่นคลาย ไดรั้บประโยชน์จาการเขา้ร่วมกิจกรรม  และมีค่านิยมท่ีดีใน   
                     งานวชิาชีพต่าง ๆ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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/อนุมติั   
-      แต่งตั้งอาจารยป์ระจ า
ชมรม 

 

           

2. ขั้นด าเนินงาน 

-     จดักิจกรรมแต่ละ
ชมรม 

 

 
          

3.  ขั้นสรุปผล 

-     ประเมินผล 
-      สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
-      รายงานปรับปรุง
แกไ้ข 

     

  

     

สถานทีด่ าเนินการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง   
 

งบประมาณ     5,000  บาท  
 
วธีิการประเมินผล  1.  ประเมินผลโดยการสังเกตและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    2.  ประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  นกัเรียน นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งเกิดประโยชน์ และร่วมท ากิจกรรมจากการ 
    เขา้ร่วมชมรมท่ีตนเองสนใ 
 

ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ………………………..ผูเ้ห็นชอบโครงการ               
      (นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง )                     (นายสินสมบติั   ปุกหุต)        

 

ลงช่ือ..……………………….ผูพ้ิจารณาโครงการ         ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
      ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
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ม. 6 ต. 6.3 
 

ช่ือโครงการ    โครงการประกวด ดาว เดือน วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการบ้านดุง 
ประเภทโครงการ   ( / ) ใหม่(   )  ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   อาจารย์ดวงกมล  รักษาเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ   ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ  ฝ่ายกจิการนักศึกษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีไดมี้การด าเนินงานโครงการประกวดดาว เดือน และ ท าใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความสามารถเฉพาะตวั 
และ ความรู้โดยหลกัการด าเนินงานโครงการ ประกวด ดาว - เดือน จะยดึวยัรุ่นและเยาวชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและเพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่ายอมรับทั้งภายในแล ภายนอกวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชย
การบา้นดุง 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงเป็นองค์กรหน่ึงท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในการแสดงออก ทั้งดา้น
ความสามารถ ไหวพริบ รวมทั้งกริยามารยาทและยงัเป็นท่ีจุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหน้กัศึกษาหนัมาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์โดยหนัมาสนใจและท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์เช่น การรวมกลุ่มเล่นดนตรี การท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความสามคัคี และปลุกจิตส านึกความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ในการส่งเสริม
และสนบัสนุนเยาวชนในวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงใหเ้ป็นคนรุ่นใหม่และเป็นท่ียอมรับใน
ความสามารถของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเป็นแรงผลกัดนัในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อไป 
วตัถุประสงค์ 
                    1.  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท่ีมีความสามารถทางดา้นดนตรีและการขบัร้องเพลงไดแ้สดง                                 
                          ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและกลา้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค ์

                     2.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและขบัร้องเพลง 
                     3.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความบนัเทิงและผอ่นคลายความตึงเครียดจากการปฏิบติังานในมิติความ   
                          สมดุลของชีวติกบัการท างาน 

                     4.  เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีภายในและเสริมสร้างวฒันธรรมวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการ 
                          บา้นดุงใหเ้ขม้แขง็ 
        5. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
   6. เพื่อคน้หาตวัแทนนกัศึกษาเป็นตวัแทนของวทิยาลยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ    รับสมคัรนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 และนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
ชั้นสูงปีท่ี 1 ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุงจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 320 คน 
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เชิงคุณภาพ  นกัศึกษารู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ โดยหนัมาสนใจและท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรคเ์กิด
ความสามคัคีโดยการใชค้วามสามารถใหเ้กิดประโยชน์ 

       ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา   2556 

พ.ศ.   2556 พ.ศ.   2557 
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                       --- 
ประชุมปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมติั
งบประมาณ 
- ติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- ประชุมช้ีแจงคณะท างานและ
ประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มเป้า หมาย
ทราบเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 

           

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน                     
- ด าเนินงานตามโครงการ  

 

           

3.  ขั้นสรุปผลโครงการ     

- ประเมินผล 
- รายงาน 

   
 

    
 
 

   

สถานทีด่ าเนินงาน   วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
งบประมาณและทรัพยากร  2,000  บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   1. ท าใหน้กัศึกษากลา้แสดงออกและใชค้วามคิดสร้างสรรค์ 

    2. ท าใหน้กัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   3. ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความบนัเทิงและผอ่นคลายจากการท างาน 
   4. ท าใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ และ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
ลงช่ือ..…………………….…….ผูเ้สนอโครงการ                              ลงช่ือ………………………..ท่ีปรึกษาโครงการ               

      ( นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง)                                 (นายสินสมบติั   ปุกหุต)        
 
ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                                   (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)          
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 ม 6 ต. 6.3 
ช่ือโครงการ ประเมินความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องภายนอกสถานศึกษาทีม่ีต่อภาพลกัษณ์ของ

สถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกฬีา และนันทนาการ 
ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง 
ทีป่รึกษาโครงการ นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายกจิการนักศึกษา  
 
หลกัการและเหตุผล 

การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการการแข่งขนักีฬาสีภายในวทิยาลยัถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีควรสนบัสนุนเป็นอยา่ง
ดี เพื่อให้นกัศึกษาไดผ้อ่นคลายจากการเรียนหนงัสือและห่างไกลจากยาเสพติด  

ดงันั้นจึงจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นรู้จกัรับผิดชอบในงานท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมาย ไดอ้อกก าลงักายเพื่อสุขภาพและเป็นการสร้างความสามคัคี มีน ้าหน่ึงใจเดียวกนั รู้แพรู้้ชนะ
รู้อภยั ใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ นกัศึกษาในสถานศึกษา  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการ 
2. เพื่อทราบผลการประเมินความพึงพอใจของของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ

สถานศึกษาในการส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการ 
 
เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 

      - ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั  จ านวน 20 คน 
 เชิงคุณภาพ 
     -ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั มีความพึงพอใจท่ีดี

ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการ 
 
 
 
 



253 
  

 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
สถานทีด่ าเนินการ ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
งบประมาณ  จ านวน  500 บาท 
วธีิการประเมินผล 1.ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทัว่ไป และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั  มีความพึงพอใจท่ีดีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการ 
 2. ไดท้ราบผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมดา้นการกีฬา และนนัทนาการ 
 
ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ              ลงช่ือ………………………..ผูพ้ิจารณาโครงการ               
    ( นางสาวดวงกมล  รักษาเมือง )                                                 (นายสินสมบติั   ปุกหุต)       
 
ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ             ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)        
             

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา2555 

                                    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
. 

๑ 1.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            

2. จัดเตรียม
สถานที่ 

            

3.ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

            

-ประเมินผล             
-รายงานผล             



254 
  

ม. 6 ต. 6.4 
ช่ือโครงการ    โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ                          
                                                       พอเพยีงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  
ลกัษณะโครงการ   (    )  ใหม่    (  / ) ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา 
ทีป่รึกษาโครงการ  ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้อ านวยการ                                                                                                
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ ฝ่ายกจิการ นักศึกษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกบั
การด าเนินชีวติโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จกัพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ้ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตดัสินใจและกระทาใน
ส่ิงท่ีควรจะเป็น เพื่อใหส้ามารถดารงชีวติอยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง เป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการตอบสนอง
วสิัยทศัน์โรงเรียน ท่ีกล่าววา่ “วทิยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง สามารถพฒันาครูไดต้ามมาตรฐาน ประสาน
กบัชุมชน โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมจดัการศึกษาให้เด็กทุกคนมีคุณธรรมน าความรู้ เป็นผูน้ าดา้นวิชาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงไดจ้ดัท าโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง สา
นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2555 ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา  

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บันกัเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา  

เป้าหมาย    
 เชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ  านวน  50  คน 
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- นกัศึกษา จ านวน 1,200 คน 

เชิงคุณภาพ 
- นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง และเป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ “อยูอ่ยา่งพอเพียง” ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินการ วทิยาเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
งบประมาณ  2,000 บาท 
วธีิการประเมินผล 1. ประเมินจากการสังเกตของนกัศึกษาท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรม 
   2. ประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1.นกัศึกษา ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของ  
                                            เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
                                        2. นกัศึกษา ครูและบุคลากรเป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ “อยูอ่ยา่งพอเพียง” ตาม 
                                            หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ………………………..ผูพ้ิจารณาโครงการ               
      ( นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา )                                            (นายสินสมบติั   ปุกหุต)       
 
ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)      

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

                                    พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ 1.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. จดัเตรียมสถานท่ี             
2.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-  ท าการอบรมให้ความรรู้ 
ความเข้าใจ 

            

3.  สรุปผล 
-ประเมินผล 

            

-รายงานผล             
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            ม. 6 ต. 6.4 
ช่ือโครงการ  ประเมินความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องภายนอกทีม่ีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน 
   ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ลกัษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ( √ )  ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา 
ทีป่รึกษางาน  นายสินสมบัติ ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ นายทรรศนภูมิ บุรีเพยี 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ฝ่ายกจิการนักศึกษา  
 
หลกัการและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกบั
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จกัพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ้ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตดัสินใจและกระทาในส่ิง
ท่ีควรจะเป็น เพื่อใหส้ามารถดารงชีวติอยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
  
  วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง เป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการตอบสนอง
วิสัยทศัน์โรงเรียน ท่ีกล่าววา่ “วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบา้นดุง สามารถพฒันาครูไดต้ามมาตรฐาน ประสาน
กบัชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมจดัการศึกษาให้เด็กทุกคนมีคุณธรรมน าความรู้ เป็นผูน้ าดา้นวิชาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงไดมี้การจดัท าโครงการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ี
มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอกเป็นผูป้ระเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจ        
พอเพียง 
 2. เพื่อทราบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมาย    
           เชิงปริมาณ    ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยัจ านวน  125  คน 
 
           เชิงคุณภาพ    ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกมีความพึงพอใจท่ีดี 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
งบประมาณ  จ านวน  500 บาท 
วธีิการประเมินผล 1.ประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัศึกษาภายนอกวทิยาลยั  มีความพึง       
                                             พอใจท่ีดีต่อกาปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ไดท้ราบผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้น     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลงช่ือ..………………………….ผูเ้สนอโครงการ          ลงช่ือ………………………..ผูพ้ิจารณาโครงการ               
      ( นางสาวสุมิตรา  มาลาเภา )                                            (นายสินสมบติั   ปุกหุต)       
 
ลงช่ือ..……………………….ผูเ้ห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ……..………………...ผูอ้นุมติัโครงการ               
         ( นางศุภลกัษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)        
             
 
 

 

 
กจิกรรม 

ปีการศึกษา2555 

                                    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
. 

๑ 1.ขั้นเตรียมการ             
-เสนอโครงการ             
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 

           

2. จัดเตรียม
สถานที่ 

 

           

3.ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

       
 

    

-ประเมินผล           
 

 
-รายงานผล           
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มาตรฐานที ่ 7 
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จริง  ตามมาตรฐานที่  7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

แผน/งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(จะท าอะไร  

จ านวนคร้ัง วัน คน) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระหว่าง วนั เดือน ปี 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ตวับ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1 
1.โครงการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอก 
 
 
 
 
2. โครงการจดัท า
ประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 
 
 
3. โครงการติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
 
 
 
4. โครงการจดัท า
รายงานประจ าปี 
 
 

 
บุคลากรภายใน
จ านวน 50 คน  
ภายนอก จ านวน 

10  คน 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จ านวน 50 คน  

 
 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จ านวน 50 คน  

 
 
 
 
 

ฝ่ายต่าง ๆ  
จ านวน 7 ฝ่าย 

 
 

 
พ.ค. 56 – มิ.ย. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 

พ.ย. 56 – เม.ย. 57 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 57 
 
 
 

 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

 
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

 
 
 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

 

 
สถานศึกษามี 
แผนพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและ
ภายนอก ใชเ้ป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
สถานศึกษาไดมี้
การจดัท า
ประกนัคุณภาพ
ภายใน เพื่อการ
รายงาน
ประจ าปีต่อไป 
สถานศึกษามี 
โครงการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
อยา่งต่อเน่ือง 
สถานศึกษามี
การจดัท า
รายงาน
ประจ าปีอยา่ง
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5. โครงการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองจากผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 7.2 
โครงการตรวจสอบ
ผลคุณภาพ 
การด าเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2555 

 
ฝ่ายต่าง ๆ  

จ านวน 7 ฝ่าย 
สาขางาน  

จ านวน 11 สาขา 
 
 
 
 
 

ครู  45  คน 
มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2555  การจดัการ
อาชีวศึกษา  7  
มาตรฐาน  35   

ตวับ่งช้ี 

 
พ.ย. 56 – เม.ย. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 57 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายประกนั
คุณภาพ
ภายใน 

ต่อเน่ืองทุก ๆ ปี 
สถานศึกษาได ้
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองจากการ
แนะต าของผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก 
 
สถานศึกษามี
ผลตวับ่งช้ีอยูใ่น
เกณฑ ์ ดี  
จ  านวน 24 – 29 
ตวับ่งช้ี 
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   ม. 7  ต. 7.1 

ชื่อโครงการ   การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

    ท้ังภายในและภายนอก 
ประเภทโครงการ                         (  ) ใหม่           (  /  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายนฤพนธ์  สุทธิพร 
ท่ีปรึกษาโครงการ  นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของวิทยาลัยได้ก าหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุมปรึกษาหารือกัน  เพื่อจัดท าโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ทางฝ่ายประกันคุณภาพจะได้รวบรวบ  แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของฝ่าย  สาขาวิชา/สาขางาน  และงานต่าง ๆ  จัดท าเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ  โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ดังนั้นก่อนเร่ิมด าเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใน 3 - 5ปี  วิทยาลัยจึง
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุก ๆคน ของวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน  
การด าเนินงานนี้ 

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

  2. มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  4. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานไป 
                              อย่างมีคุณภาพละมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
      1.    คณะครูอาจารย์ของสถานศึกษาจ านวน 50  คน ภายนอกสถานศึกษาจ านวน 10 คน  
 เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  3- 5  ปี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  กิจกรรม/โครงการที่ใช้ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการตาม
โครงการ 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

          

3.สรุปประเมนิผล             
-ประเมินผล           

 

 
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล           

 

 
สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ    1,500  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
                                               พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 2.  บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุก ๆ คน  มีส่วนร่วมในในพัฒนา 
                  คุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
           (นายนฤพนธ์  สุทธิพร)                                                       ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                           (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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 ม. 7  ต.  7.1 

ชื่อโครงการ                 การจัดท าประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ                             (     ) ใหม่       (  ) ต่อเนื่อง    

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุพัตรา  ศรีสิม 

ท่ีปรึกษาโครงการ   ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้จัดการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน 

 

หลักการและเหตุผล  
 ด้วยตามมาตรที่  48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  บัญญัติไว้ว่า  “ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 ดังนั้น  ทางฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน  
ด าเนินการตาม  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
                                ของสถานศึกษา 
              2.  เพื่อให้ครูอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้จัดท าการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ       
                               ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              3.  เพื่อให้มีการายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ          
       ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  จ านวนทั้งหมด   50  คน  

เชิงคุณภาพ                           
      1.  สถานศึกษามีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตังบ่งชี้ที่ก าหนด 

       2.  สถานศึกษามีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

            

2. ขั้นตอนด าเนินงาน 
  -อบรมครูอาจารย์ 
  - ด าเนินการตาม 
         มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
  -  ติดตามประเมินผล 

            

๓. ขั้นสรุปผล 
   -  สรุปผลการด าเนินงาน 
   -  รายงานประเมินตนเอง 

            

สถานที่ด าเนินการ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง                                        

งบประมาณ    10,000   บาท  

  ผลท่ีคาดว่าที่จะได้รับ 1.  ครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้จัดท าการประกันคุณภาพภายในตาม         
                        มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

2.  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  มีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ                  ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
           (นางสาวสุพัตรา  ศรีสิม)                                                  ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.. ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                           (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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ม. 7  ต. 7.1 

ชื่อโครงการ                ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ                            (     ) ใหม่       (  ) ต่อเนื่อง    

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชาคริต  พรหมเรืองเดช 

ท่ีปรึกษาโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการโครงการ  ผู้จัดการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน 

 

หลักการและเหตุผล  
 ด้วยตามที่วิทยาลัยฯได้ด าเนินการมาตราที่  48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542    โดย
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ครูอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดให้มีโครงการ / 
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  และด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามที่ได้
ก าหนดไว้ 
 เพื่อการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน  ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าโครงการตืดตามรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน  เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  การประเมินผลและน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพภายในต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
             1.  เพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานถึงผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2๒. เพื่อให้ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน  และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ          
       ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  จ านวนทั้งหมด   50  คน  

เชิงคุณภาพ                 
     1.  สถานศึกษามีระบบการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

     2.  สถานศึกษามีการปรับปรุงรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

 
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             
1.1 เสนอโครงการ 
1.2 พิจารณา / อนุมัติ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

            

๒. ขั้นตอนด าเนินงาน 
   2.1.  อบรมครูอาจารย ์
    2.2   ด าเนินการตาม 
         มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
    2.3 ติดตามประเมนิผล 

            

3. ขั้นสรุปผล 
  3.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
  3.2  รายงานประเมินตนเอง 

            

สถานที่ด าเนินการ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 

 
งบประมาณ    1,000   บาท  

 
   ผลท่ีคาดว่าที่จะได้รับ 1.  ครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้จัดท าการประกันคุณภาพภายใน  

 2   ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3.  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 4.  มีการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ลงชื่อ .............................................ผูเ้สนอโครงการ                            ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
   (นาชาคริต  พรหมเรืองเดช)                                                         ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                                 (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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ม. 7   ต.  7.1 
 
ชื่อโครงการ       โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 

ลักษณะโครงการ    (     ) ใหม่  (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นางสาวอรอนงค์  หลกัค า 
ท่ีปรึกษาโครงการ   ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของวิทยาลัยได้ก าหนดให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานต่าง ๆ ประชุม
ปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยก าหนดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นปีการศึกษาในเดือน เมษายน ของทุกปีหลังจากทางฝ่ายบริหาร 
งานแผนและงบประมาณจะได้รวบรวม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสาขางาน/สาขางาน และงานต่าง ๆ 
จัดท าเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ดังนั้นก่อนเร่ิม
การด าเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการด าเนินงานน้ี 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี และเป็นแม่บทในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

2. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินงานต่อไป 
อย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

   ฝ่ายต่างๆ  จ านวน  7  ฝ่าย  
 

 เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ 

                                         ประจ าปีการศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ  2556 พ.ศ.  2557 
 
1.ขั้นเตรียมการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งผู้จดัการท าแผน 
2. ขั้นด าเนินงาน 
- ด าเนินการท าแผนปฏิบตัิ
การฯ 
-ด าเนนิงานตามแผน/โคคร
การ/กิจกรรม 
3.ขั้นสรปุผล 
- ประเมนิผล 
-สรุปผล 
-รายงานผล 

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

            

 
สถานท่ีด าเนินงาน        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ                    1,000  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      1.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา                                                                                     
    คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
                                      2 .บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาทุกๆคน มีส่วนร่วมในในพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ                  ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
           (นางสาวอรอนงค ์ หลกัค า)                                               ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                           (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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 ม. 7  ต. 7.1 
ชื่อโครงการ       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  

ลักษณะโครงการ    (     ) ใหม่  (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชาคริต  พรมเรืองเดช 
ท่ีปรึกษาโครงการ   นายสินสมบัติ   ปุกหุต 
ผู้อ านวยการโครงการ   นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของวิทยาลัยได้ก าหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุมปรึกษาหารือกัน  เพื่อจัดท าโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ทางฝ่ายประกันคุณภาพจะได้รวบรวบ  แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของฝ่าย  สาขาวิชา/สาขางาน  และงานต่าง ๆ  จัดท าเป็นแผนของฝ่ายต่าง ๆ  โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ดังนั้นก่อนเร่ิมด าเนินงานบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใน 3 – 5 ปี  วิทยาลัยจึง
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุก ๆคน ของวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน  
การด าเนินงานนี้ 

วัตถุประสงค์ 

 1.  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 3. เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานไปอย่างมี
คุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
       ฝ่ายต่างๆจ านวน  8  ฝ่าย  สาขางาน  จ านวน  11  สาขา    
 เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  3 - 5 ปี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  กิจกรรม/โครงการที่ใช้ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
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 
ด าเนินการ 

 

           

- พิจารณาเตรียมการ
ตามโครงการ 

 

           

2.ขั้นตอนด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

          

3.สรุปประเมินผล             
-ประเมินผล           

 

 
-สรุปผล           

 

 
-รายงานผล           

 

 
 
สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ    2,000  บาท 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
                                               พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 2.  บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุก ๆ คน  มีส่วนร่วมในในพัฒนา 
                  คุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นายชาคริต  พรมเรืองเดช)                                                ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                        (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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          ม. 7  ต. 7.2 

ชื่อโครงการ       โครงการตรวจสอบผลคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลักษณะโครงการ    (     ) ใหม่  (    ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชาคริต  พรมเรืองเดช 
ท่ีปรึกษาโครงการ   ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการโครงการ   ผู้จัดการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของวิทยาลัยได้ก าหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
สาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานต่าง ๆ ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เอกสารงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยก าหนดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นปีการศึกษาในเดือน เมษายน  พ.ศ.  2556  หลังจากทาง
ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในจะได้รวบรวมเอกสารงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  2555  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสาขางาน/สาขางาน และงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบผล
คุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  และด าเนินการจัดท าเป็นรายงานประจ าปีของ
วิทยาลัยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 ต่อไป เพื่อให้การจัดการศึกษาโดยการด าเนินการของครู  
อาจารย์  ผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาการตรวจสอบผลคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
พ.ศ. 2555 ประจ าปี ในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. เพื่อให้การบริหารงานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในของสถานศึกษาเป็นไปตาม 
รายงานประจ าปีด าเนินงานต่อไปอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  จ านวนทั้งหมด   45  คน  
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เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 

 การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
2. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2556 

พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 
 
1.ขั้นเตรียมการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งผู้จดัการท าแผน 
2. ขั้นด าเนินงาน 
- ด าเนินการท าแผนปฏิบตัิ
การฯ 
-ด าเนนิงานตามแผน 
3.ขั้นสรปุผล 
- ประเมนิผล 
-สรุปผล 
-รายงานผล 

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

            

สถานท่ีด าเนินงาน        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 
 
งบประมาณ                    5,000  บาท 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      1. สถานศึกษามีการตรวจสอบผลคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง      

                                     2. บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาทกุๆคน มีส่วนร่วมในในพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..................................................ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นายชาคริต  พรมเรืองเดช)                                                  ( นายสินสมบัติ  ปุกหุต) 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางศุภลักษณ์  บุรีเพีย)                           (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย)   
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ค าสั่งวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 
ท่ี     28/2556 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะผูจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  2556 
__________________    

                 ดว้ยทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง  มีนโยบายในการบริหารจดัการ  เพื่อให้ 
การด าเนินงานของวทิยาลยับรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องฝ่ายต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว ้ จึงไดม้อบให้ 
ฝ่ายต่าง ๆ  จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  2556  ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน  โดยยดึ 

หลกัการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   และ 
การประกนัคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ซ่ึง 
ประกอบดว้ย  7  มาตรฐาน  35  ตวับ่งช้ี   

 

                         ดงันั้น  จึงแต่งตั้งบุคลากรประจ าฝ่ายต่าง ๆ  ท าหนา้ท่ีจดัท าตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  ตามมาตรฐานท่ี  1  ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 
     อาชีวศึกษา   ประกอบดว้ย 

   1.1  ฝ่ายวชิาการและงานทะเบียน  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 – 1.9 
                       2.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี    ตามมาตรฐานท่ี  2  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน       
                            การสอนอาชีวศึกษา  ประกอบดว้ย 
                2.1  ฝ่ายวชิาการและงานหลกัสูตร รับผิดชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 – 2.5 
                       3.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี    ตามมาตรฐานท่ี  3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา      
                             ประกอบดว้ย 
                            3.1  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.1 – 3.4 
                            3.2  สาขางานคอมพิวเตอร์  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.5  
                            3.3  ฝ่ายปกครอง  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.6, 3.7 
                  3.4  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายกิจการ  และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  3.7 
                           3.5  ฝ่ายอาคารสถานท่ีและบริการ  รับผิดชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.8 
                           3.6  ฝ่ายวชิาการ  รับผิดชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.9 
                           3.7  ฝ่ายธุรการ  รับผิดชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.10 
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                           3.8  ฝ่ายธุรการ การเงินการบญัชี  รับผิดชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.11    
                           3.9  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายธุรการ  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  3.12 
                      4.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี    ตามมาตรฐานท่ี  4  ดา้นการบริการและวชิาชีพ 
                           ประกอบดว้ย 

4.1  ฝ่ายวชิาการ  หวัหนา้สาขาวิชาและสาขางาน  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  4.1 
                      5.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี    ตามมาตรฐานท่ี  5  ดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งาน 

                           สร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั   ประกอบดว้ย 
  5.1  ฝ่ายวชิาการ  รับผิดชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  5.1 
                           5.2  ฝ่ายประกนัคุณภาพภายใน  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  5.2 
                      6.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี    ตามมาตรฐานท่ี  6  ดา้นการปลูกจิตส านึกและ 
                           เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ประกอบดว้ย 
                           6.1  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ี  6.1 – 6.4 
                      7.  ผูท้  าหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี    ตามมาตรฐานท่ี  6  ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา      
                           ประกอบดว้ย 
                            7.1  ฝ่ายประกนัคุณภาพภายใน  รับผดิชอบ  ตวับ่งช้ีท่ี  7.1 – 7.2 
 
ใหผู้บ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการประสานงานฝ่ายต่าง ๆ รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศจดัท าใหเ้ป็นรูปเล่ม  ส าหรับ
ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูท้  าหนา้ท่ีรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ  ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บค าสั่ง  เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใ์ด ๆ  ใหติ้ดต่อกบัฝ่ายบริหารทนัที 
 
  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
   สั่ง  ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ.  2556 
    
        
       (นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย) 
             ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการบา้นดุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
  

 

 

           

 
 

 

 

 


