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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

-ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  [รหัสสถานศึกษา 10100851] 
1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่  20  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2530 
1.3 ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่  202/4  ซอยเพชรเกษม 18  ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ   

    เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10600 
โทรศัพท์ 02-457-2778  โทรสาร 02-457-7915  E-mail:  info@kccollege.ac.th   
Website: http://kccollege.ac.th 

1.4 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร  เขต(ที่) 3 
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 

          ย่านธุรกิจการค้า             ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
           ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน           ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
           ใกล้นิคมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 
 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  เป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ     ตั้งอยู่เลขที่   202 / 4   ซอยเพชรเกษม  18 
แขวงวัดท่าพระ     เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร  10600  โทร 02-4571596, 02-4572778  โทรสาร 02- 
4577915   มีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา     ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามใบอนุญาตเลขที่  กต  
5/2530 โดยมีนายชวลิต  เบ็ญจาธิกุล   เป็นผู้จัดการและนายรังสรรค์  กุศลสร้าง  เป็นอาจารย์ใหญ่   เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการขาย                                                                 

ปีการศึกษา 2532 ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาตลาด   

ปีการศึกษา 2540 ขอเพิ่มหลักสูตร ปวช.  และ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ปีการศึกษา 2551 ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

คร้ังที่สอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ บริหารโดย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต
และเป็นผู้จัดการ มีนายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  เป็นผู้อ านวยการ   
 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้ด าเนินการเปิดชื่อสถานศึกษา จากเดิมโรงเรียน
พณิชยการกรุงเทพ มาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เป็นตัวย่อของสถานศึกษา จากเดิม พกท. มาเป็น วกธ.  

mailto:info@kccollege.ac.th
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เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (โดย
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ได้แก่ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานการขาย 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) พ.ศ. 2546  ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้ด าเนินการขอเพิ่มระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด  
 

จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  

 ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ
ศษ

 

มี ไม่
ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว่
า

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

1 - - 1 - 1 - - - 

ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - 1 - - - 
ครู 48 39 9 36 12 - 27 21 - 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

6 - - - - - - 4 2 

บุคลากร
สนับสนุน 

3 - - - - - - - 3 

รวม 59 39 9 36 12 2 31 35 5 
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ข้อมูลนักเรียน 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกต ิ ทวิภาคี ปกต ิ ทวิภาคี 

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 415 - 465 - 273 - 1153 - 

ปวช. 231 - 294 - 273 - 798 - 
ปวส. 184 - 171 - - - 355 - 
ปวช.  แยกตามประเภทวิชา               
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 231 - 294 - 273 - 798 - 
         
ปวส. แยกตามประเภทวิชา         
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 184 - 171 - - - 355 - 
         

 
จ านวนอาคารเรียน/ห้องเรียน ห้องประกอบ 

- จ านวนอาคารเรียน 2 หลัง 
- จ านวนอาคารประกอบ 2 หลัง 
- จ านวนห้องเรียน 30 ห้อง 
- จ านวนห้องปฏิบัติการ 7 ห้อง 
- จ านวนห้องพักครู 6 ห้อง 
- จ านวนห้องประกอบ 2 ห้อง 
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2. ประมาณการรายรับ – รายจ่าย   ปีการศึกษา  2558 
  

 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ณ  วันท่ี  30  เมษายน  2558 
  

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท  
-เงินอุดหนุนราย หัวนักเรียน 11,200,000.00 งบบุคลากร   
-เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 3,300,000.00  -เงินเดือนครู  6,100,000.00  
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,000,000.00  -เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1,000,000.00 
-ค่าธรรมเนียนอ่ืน 300,000.00  -ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 250,000.00 
-อ่ืนๆ 150,000.00 งบด าเนินงานประจ า   
       -ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

วัสดุทั่วไปและสื่อต่างๆ 
    -ค่าวัสดุฝึก 
    -ค่าสาธารณูปโภค  
    -ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
    -ค่าเช่าต่างๆ 
    -กิจการนักเรียน 
    -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

1,500,000.00 
 

1,500,000.00 
630,000.00 
300,000.00 

3,800,000.00 
700,000.00 

2,800,000.00 

 

งบพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม)   
   -พัฒนาบุคลากร(ครู นักเรียน) 
   -วิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม 
   -พัฒนาสื่อสิ่งประดิษฐ์ 

350,000.00 
250,000.00 
200,000.00 

 

งบลงทุน   
   -ครุภัณฑ์ 600,000.00  
   

รวมรายรับ 20,950,000.00 รวมรายจ่าย 19,980,000.00  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์   

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพมีครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพและเป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
 

พันธกิจ        
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจได้ก าหนดพันธกิจการด าเนินการไว้ดังนี้ 
1.     จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ และสร้างความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในสถานการณ์จริง 
2.     ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่   รับผิดชอบ 
3.     พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน  และส่งเสริม  สนับสนุน

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน/นักศึกษา 
 ล้ าเลิศทางปัญญา  พัฒนาสังคม 
 

เป้าหมาย 
1. นักเรียน ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 

75 
2. นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพเป็นที่

พึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานมากกว่า ร้อยละ 75 
3. นักเรียน ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร มากกว่า ร้อยละ 75 
4. นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ได้งานท าในสถานประกอบการประกอบอาชีพ และเข้าศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น ภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 60 
5. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและท้องถิ่นทุก

สาขาวิชา 
6. มีการจัดท าแผนการจักการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพทุกสาขาวิชา 
7. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารงานดะอย่างมีคุณภาพ 
8. จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
9. จัดให้นักเรียน นักศึกษา พบครูที่ปรึกษา 
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10. มีการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพปฏิบัติตาม ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน จัดคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
กับผู้เรียน ทุกสาขาวิชา ฯลฯ ครบทั้ง 4 ข้อ คือ การวางแผนการใช้ห้อง ตารางการใช้ห้อง ติดตามและ
ประเมินผลและน าผลไปปรับปรุง 

11. มีการระดมทรัพยากรบุคลากร เงิน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่น้อย
กว่า 25 ครั้งต่อปีและจ านวนสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

12. สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานองค์กร , หน่วยงาน , สถานศึกษา ซึ่งทุกสาขางานเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

13. การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการจัดท าโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ปวช.3 คน
ต่อ 1 ชิ้นงาน ปวส.2 ต่อ1 ชิ้นงาน 

14. นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง2ประเภทคือ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสรอมการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

15. นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา มีจิตส านึกปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

16. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีส่งต้นสังกัด-รายงานตนเองบุคคล สาขาวิชา-ประชุมบุคลากร
คณะกรรมการวิทยาลัย-แผนปฏิบัติการประจ าปีและตรวจประเมินภายใน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านวิชาการสาขา
ที่เรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการวัดผลและประเมินผลกลางภาค 
2.โครงการวัดผลและประเมินผลปลายภาค 
3.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก 
4.โครงการเรียนรีเกรด 

แผนงานท่ี 2 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานเรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของเรียนทั้ง 3 ด้าน 
2.โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 

แผนงานท่ี 3 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

1.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 
2.โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.โครงการส่งครูเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
แผนงานท่ี 4 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการใช้ภาษาสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการวันวิชาการ  
2.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (V-NET) 
3.โครงการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

แผนงานท่ี 5 แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA 

1.โครงการอบรมแบ่งปันประสบการณ์การท างาน (พี่พบน้อง) 
2.โครงการอบรมวิธีการสมัครงาน 
3.โครงการผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.โครงการปัจฉิมนิเทศ 
5.โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน อิสระ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ 
2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

แผนงานท่ี 2  แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
1.โครงการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์  
2.โครงการนิเทศการสอน 
3.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
4.โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค 
5.โครงการวัดผลและประเมินผลปลายภาค 
6.โครงการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แผนงานท่ี 1 การใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
วิทยาลัยและหน่วยงานหรือบุคคล ภายนอกให้เข้ามา มีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 

1.งานจัดแผนภูมิบริหารโรงเรียน 
2.โครงการการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
3.งานประชุมบุคลากรของวิทยาลัยทุกเดือน 
4.งานพัฒนาบุคลากรตามแผนงานฝ่ายบุคลากร 
5.โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาบุคลากรกับสถานประกอบการ 
6.โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก 



8 
 

แผนงานท่ี 2 แผนงานจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 
1.โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

แผนงานท่ี 3 แผนงานบริหารความเสี่ยง สร้างกลไกลติดตามและประเมินผลการบิหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  

1.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.โครงการบริหารความเสี่ยง 

      2.1 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
       2.2 กิจกรรมการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
       2.3 กิจกรรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ 
       2.4 กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุครู-นักเรียน 
แผนงานท่ี 4  แผนงานพัฒนาระบบการดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
1.2 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม) 
1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
1.4 ประชุมผู้ปกครองรับผลสอบ 

       1.5 พบผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน      
แผนงานท่ี 5 แผนงานพัฒนาการจัดพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยาบริการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการ 5ส 
2.โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
3.โครงการสร้างห้องนวัตกรรมและการวิจัย 
4.โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
5.โครงการประกวดยอดนักอ่าน 
6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม 

แผนงานท่ี 6 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
1.โครงการจัดซื้อหนังสือ-ต าราเรียน  
2. โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมหนังสือ 
3.งานจัดอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
4. โครงการจัดซื้อหนังสือเอกสาร ต าราของห้องสมุด 
5.โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
6. โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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แผนงานท่ี 7 แผนงานพัฒนาบุคลาทุกคนของโรงเรียนในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

1.โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร 
2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
4.โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5.โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
6.โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจ าปี 
7.โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี 
8.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรประจ าปี 
9.โครงการเสริมสร้างก าลังใจและมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากรภายในโรงเรียน 

แผนงานท่ี 8  แผนงานการบริหารการเงินและงบประมาณที่ก าหนดด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
1.งานจัดท าแผนงบประมาณการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
2.งานจัดท าแผนงบประมาณการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและงานโครงการ 
3.สรุปงบโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงบด าเนินการ 

แผนงานท่ี 9  แผนงานระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
1.โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา 
2โครงการอบรมให้ความรู้-ประสบการณ์การท างาน (เชิญวิทยากรภายนอก) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

แผนงานท่ี 1  แผนงานบริการวิชาชีพที่เหมาะสมความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน/ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
2.โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถานประกอบการจัดบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (ผู้เรียน) 

แผนงานท่ี 1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ เรียนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการสร้างและพัฒนาวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
2.โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานเผยแพร่ 

แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย และจัดให้มีการ
ประกวดรับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชนใ์นระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติด้วยวงจรคุณภาพ PDCA (ต่อ) 

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการ 

2.งานเผยแพร่ผลงานต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานท่ี 1  แผนงานพัฒนากิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.กิจกรรมชมรมต่างๆ 
2.กิจกรรมประจ าตามปฏิทินโรงเรียน 
3.โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
4.โครงการร่วมท าความดี และจิตอาสา 

4.1โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
4.2โครงการค่ายอาสาพัฒนา 

5.กีฬาและนันทนาการ 
5.1กีฬาสัมพันธ์ 
5.2กีฬาประเพณีสัมพันธ์ 
5.3พัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพ 

6.โครงการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

6.1 กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
แผนงานท่ี 2  แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
1.1กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
1.2กิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย 

2.โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
3.1กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู(วันพ่อวันแม่) 
3.2กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู 
3.3กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

แผนงานท่ี 3 แผนงานพัฒนากิจกรรมปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA  

1.โครงการกระดาษรีไซเคิล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
แผนงานท่ี 1   แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
แผนงานที่  2 การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบริหารให้ได้มาตรฐาน 

1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีโดยใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
3.โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
5.โครงการจัดท ารายงานประจ าปี(Annual Report) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงานท่ี 1  แผนงานพัฒนาครูนักเรียน นักศึกษา รองรับประชาคมอาเซียน 

1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ระบบงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ 
  

การจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา มีฝ่ายงานประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่าย โดยมีภาระกิจ
ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ดังนี้  

1. การวางแผน (Planning) วิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐานของส านัก
งาคณะกรรมการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ มาเป็นแนวในการจัดตั้งระบบการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย  และน ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะสั้น  ระหว่าง  ปี  พ.ศ.2558-2560 

 วิทยาลัยได้มีการจัดอบรมและประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ 
วิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ซึ่งใน การศึกษา  2558  
ได้ท าความเข้าในกับบุคลากรในเร่ืองแผนพัฒนา  2558-2560  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  7  มาตรฐาน  
35  ตัวบ่งชี้  จากการ  จัดอบรมและประชุมดังกล่าวได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  แต่ละเกณฑ์  ภายก าหนดให้มาตรฐาน
แต่ละตัวบ่งชี้เป็นงานประจ าของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อน าไปท าการวิเคราะห์  และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  
2558 

 ทั้งนี้แผนการปฏิบัติงาน  ประจ าปี 2558  ประกอบด้วย  แผนงบประมาณปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม การจัดท าโครงการต่าง ๆ มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกงาน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก  และหัวหน้างาน ในแต่ละฝ่าย 

2.  การปฏิบัติงาน  (Doing)  ทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ที่
ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นมาเมื่อต้นปีการศึกษา 

3. การติดตาม  ประเมินผล  (Checking)  วิทยาลัยมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานดังนี้  เมื่อแต่ละ
หน่วยงานด าเนินการกิจกรรม  โครงการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว  ผู้รับผิดชอบจะต้องส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการ  พร้อมปัญหาอุปสรรค  แล้วเสนอแนะต่อผู้บริหาร  เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป  นอกจากต่อไป  
นอกจากนัน้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกภาคเรียน โดย
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  Internal  Quality  Audit  (I.Q.A)   

4. การน าเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา  (Action)วิทยาลัยมีการน า
รายงานผล  การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมโครงการ มาเป็นตัวตั้งเพื่อปรับปรุงพัฒนาไม่ให้ปัญหาที่ระบุไว้จาก
การด าเนินการคร้ังก่อนเกิดขึ้นทุกครั้ง และมีการน าเอาผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในแต่ละภาคเรียนมาพัฒนา
ในภาคเรียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนี้ยังมีการ าเอาสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  และผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของแต่ละมาตรฐาน  มาใช้ในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 
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แผนภูมิระบบประกันภาพภายใน 
 

 
 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนงานประจ าปีการศึกษา 
โดยบุคลากรของวิทยาลัย 

ปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยบุคลากรของวิทยาลัย 

ตรวจติดตามการด าเนินงาน 

โดยบุคลากร  ตามค าส่ังวิทยาลัย 

ปรับปรุงแก้ไข 

โดยบุคลากรของวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา   2557 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  ผลการประกันคุณภาพภายในซึ่งทุกหน่วยงานมีความตระหนัก  ความพยายามการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
เกิดความส าเร็จในการด าเนินการประกันคุณภาพที่ได้ก าหนด ไว้ตามแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติการรวมทั้งได้มี
การปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ  จากปีการศึกษา 2557  ที่ผ่านมา  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  จ านวน 7 
มาตรฐาน  35 ตัวบ่งชี้  ซึ่งได้มีการด าเนินการและมีผลการตรวจติดตามดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี  1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี  4   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
มาตรฐานท่ี  6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
มาตรฐานท่ี  7   ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาปีการศึกษา  2557 
มีผลการประเมินมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

มาตรฐานท่ี  1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 3.87 
มาตรฐานท่ี  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.80 

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.91 
มาตรฐานท่ี 4   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัฒกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 4.50 

มาตรฐานท่ี  6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 5.00 

มาตรฐานท่ี  7   ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวม 
คิดจากผลประเมินมาตรฐานท่ี(1+2+3+4+5+6+7)/7=33.33/7 

4.65 

 

ผลการประเมินมาตรฐานได้คะแนน  4.65 
อยู่ระดับ  ( / )  ดีมาก  ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00 
 
     (  )  ดี  ค่าเฉลี่ย    3.51  -  4.50  

(  )  พอใช้  ค่าเฉลี่ย   2.51 -  3.50 
(  )  ปรับปรุง/ไม่ผ่านเกณฑ์  ค่าเฉลี่ย 1.00  -  2.50
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคณุภาพผู้เรียนและส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 1 แผนงานพฒันานักเรียน 
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการด้านวิชาการ
สาขาท่ีเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

นักเรียน ปวช. และ 
ปวส. ทุกสาขาวิชา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 
ขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 
75 

จ านวนนักเรีย ปวช. 
และ ปวส. ทุก
สาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 
มากกว่า ร้อยละ 75 

             ภายนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 

ภายใน ม.1 ต 1.1 

1.โครงการวัดผลและประเมนิผลกลาง
ภาค 

              44,000 อ.ศรายุทธ 

2.โครงการวัดผลและประเมนิผลปลาย
ภาค 

              34,000 อ.ศรายุทธ 

3.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
และภายนอก 

              11,600 อ.ศรายุทธ 

4.โครงการสอนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1-
2 

              42,200 อ.ศรายุทธ 

5.โครงการเรียนรีเกรด               3,000 อ.ศรายุทธ 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคณุภาพผู้เรียนและส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 2 แผนงานพฒันานักเรียน 
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเป็นท่ีพงึพอใจของ
สถานประกอบการหรอืหน่วยงานเรียน
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

นักเรียน นักศกึษามี
คุณลักษณะด้าน
สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เป็นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน
มากกว่า ร้อยละ 75 

จ านวนนักเรียน
นักศึกษามีคุณลักษณะ
ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเป็นท่ีพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการหรอื
หน่วยงานมากกว่า 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

             ภายนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 

ภายใน ม.1 ต 1.8,
ต 1.9  

ภายใน ม.2 ต 2.5 

1.โครงการประเมนิความพึงพอใจของ
หน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีมตี่อ
คุณลักษณะของเรียนทั้ง 3 ด้าน 

              6,000 อ.ประเสริฐ 

2.โครงการนิเทศนกัเรียน นักศกึษา
ฝึกงาน 

              10,000 อ.ประเสริฐ 

 
 
 



 

18 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคณุภาพผู้เรียนและส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 3 แผนงานพฒันานักเรียน 
นักศึกษาให้มีความรูแ้ละทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลกัสูตร ดว้ย
วงจรคุณภาพ PDCA 

นักเรียน ปวช. และ 
ปวส. ทุกสาขาวิชา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่าเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร มากกว่า ร้อย
ละ 75 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมดผ่า
เกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร มากกว่า ร้อย
ละ 75 ขึน้ไป 

             ภายนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ภายใน ม. 1  

ต 1.3 

1.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชา 

              20,000 อ.พิทยาพล 

2.โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

              8,000 อ.เกศรินทร ์

 
 
 
 
 
 
 



 

19 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคณุภาพผู้เรียนและส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 4 แผนงานพฒันานักเรียน 
นักศึกษาให้มีทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการใช้ภาษาสือ่สารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างถกูต้อง
เหมาะสม ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

               ภายนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

 

1.โครงการวันวิชาการ               144,000 อ.รุ่งราตร ี

2.โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นสอบ 
(V-NET) 

              2,000 อ.รุ่งราตร ี

3.โครงการทดสอบเชิงวิชาการด้าน
ความรู้ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) 

              8,000 อ.รุ่งราตร ี

 
 
 
 
 
 



 

20 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคณุภาพผู้เรียนและส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 5 แผนงานพฒันานักเรียน 
นักศึกษาให้มีความรูแ้ละทักษะในการ
หางานท า การศึกษาตอ่และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

นักเรียน นักศกึษา ที่
ส าเร็จการศึกษา ได้
งานท าในสถาน
ประกอบการประกอบ
อาชีพ และเข้าศึกษา
ต่อในระดบัที่สูงขึน้ 
ภายใน 1 ปี มากกว่า
ร้อยละ 60 

จ านวนของการได้งาน
ท าการประกอบอาชีพ
อิสระและการศกึษาตอ่ 

ภายใน 1 ปีของ
นักเรียนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ร้อย

ละ 60 ขึน้ไป 

             ภายนอกพืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ 2  
ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1,2  

1.8 , 1.9 
 

1.โครงการอบรมแบ่งปนัประสบการณ์
การท างาน (พี่พบนอ้ง) 

              8,500 อ.ประเสริฐ 
 

2.โครงการอบรมวิธกีารสมัครงาน               4,000 อ.ประเสริฐ 

3.โครงการผู้ส าเร็จการศึกษา               6,000 อ.สิริศักดิ์  ฟะ 

4.โครงการปัจฉิมนิเทศ               140,000 อ.สิริศักดิ์  ฟะ 

5.โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ต่อ 

              10,000 อ.ประเสริฐ 

 
 
 



 

21 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน               

แผนงานที่ 1 แผนงานพฒันาความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัความต้องการของสถาน
ประกอบการหรอืประชาคมอาเซียน 
อิสระ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

มีการพฒันาหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะ
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานชุมชน
และท้องถิ่นทุก
สาขาวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

             ภายนอกพืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ 2  
ภายใน ม.1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1,2 
ภายใน ม.2 

2.1 
 

1.โครงการความร่วมมอืระหว่าง
โรงเรียนและสถานประกอบการ 

              30,000 อ.ภัทรวด ี

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะรายวิชาร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 

              15,000 อ.ภัทรวด ี

 
 
 
 
 
 



 

22 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน               

แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา ด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

มีการจัดท าแผนการ
จักการเรียนรู้แบบ
บูรณาการอย่างมี
คุณภาพทุกสาขาวิชา 

จต านวนครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ เทียบร้อยละกบั
จ านวนครูท้ังหมดใน
สถานศึกษามากกว่าร้อยละ 
80 ขึน้ไป 

             ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี2 
ภายใน ม.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.2,2.3,2.4 

 

1.โครงการประเมนิคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ 

              1,000 อ.พรหมรตัน ์

2.โครงการนิเทศการสอน               500 อ.ภัทรวด ี

3.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้               40,000 อ.กรณกิา 

4.โครงการวัดและประเมนิผลกลาง
ภาค 

               อ.กรณกิา 

5.โครงการวัดผลและประเมนิผล
ปลายภาค 

               อ.กรณกิา 

6.โครงการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน               100,000 อ.สุวรรณา 

 
 



 

23 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 1 การใช้ภาวะผู้น า
และการมีวิสัยทัศนข์อง
ผู้บริหารในการผสมผสาน
ความร่วมมือของบุคลากรใน
วิทยาลัยและหน่วยงานหรือ
บุคคล ภายนอกให้เข้ามา มี
ส่วนรวมในการจัดการศึกษา 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ สามารถ
บริหารงานดะอย่างมี
คุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพการบริหารงาน 
1.มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน 
2.บริหารแบบ School Base 
Management  
3.การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
4.สถานศกึษามีระบบการ
บริหารตัวเอง 
5.มีการประสานงานท้ัง
บุคลากรภายในและภายนอก 
6.ยืดหยุ่นการบริหารตาม
สถานการณ ์
7.พัฒนาตนเอง องคก์ร 
8.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
จากต้นสังกัด 

             ภายนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 

 
 
 



 

24 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 1 การใช้ภาวะผู้น าและการมี
วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสาน
ความร่วมมือของบุคลากรในวิทยาลัย
และหน่วยงานหรือบุคคล ภายนอกให้
เข้ามา มีส่วนรวมในการจัดการศกึษา 
(ต่อ) 

                

1.งานจัดแผนภมูิบริหารโรงเรียน               1,000 ภายนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 
ภายใน ม. 3  
ต. 3.2 

2.โครงการการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา 

              30,000 ภายนอก 
 ต. 8.2, 

ต. 11,12,13 
ภายนอก ต. 3.10 

3.งานประชุมบุคลากรของวิทยาลัยทุก
เดือน 

              1,000 ภายนอก 
 ต. 8.2, 

ต. 11,12,13 

 



 

25 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 1 การใช้ภาวะผู้น าและการ
มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
ในวิทยาลัยและหน่วยงานหรือบุคคล 
ภายนอกให้เข้ามา มีส่วนรวมในการ
จัดการศึกษา (ตอ่) 

                

4.งานพฒันาบุคลากรตามแผนงาน
ฝ่ายบุคลากร 

              920,000 ภายนอก  
ต. 8.2,ต. 11,12,13 

ภายนอก 
 9,3.10 

5.โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนา
บุคลากรกบัสถานประกอบการ 

              20,000.00 ภายนอก  
ต. 8.2,ต. 11,12,13 

ภายนอก 
 9. 3.10 

6.โครงการแลกเปลี่ยนครแูละ
บุคลากรกบัหน่วยงานภายนอก 

               ภายนอก พื้นฐาน 
ต. 8.2,ต. 11, 12,13 

ภายนอก  
9. 3.10 

อ.เจริญรัตน์ 

 



 

26 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที ่2 แผนงาน
จัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยอย่างเหมาะสม 

จัดระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการความรู้
ของโรงเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู ้
1.มีข้อมูลพืน้ฐานเพื่อการตัดสินใจ
เพื่อเป็นปัจจุบัน 
2.มีระบบการบริหารจัดการข้อมลูที่
เหมาะสมและมีผู้รบัผิดชอบ 
3.ระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด
ประสานกันเปน็เครือข่ายของ
โรงเรียน 
4.มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบบริหารการ
จัดการข้อมลู 
5.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

             ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.9  
ภายใน  

ม.3 ต. 3.5 

1.โครงการปรบัปรุงพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน 

              100,000 อ.เจริญรัตน ์

 



 

27 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 3 แผนงานบริหารความเส่ียง สร้างกล
ไกลติดตามและประเมินผลการบหิารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

               ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.11 
ภายใน  

ม.3 ต. 3.6 

1.โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี               138,000  

2.โครงการบรหิารความเสี่ยง               14,500  

     2.1 กิจกรรมรณรงค์และป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

              6,500  

     2.2 กิจกรรมการป้องกันช่วยเหลือแกไ้ขปญัหา
นักเรียนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

              3,000  

     2.3 กิจกรรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ               5,000  

     2.4 กิจกรรมการประกันอบุัติเหตุครู-นักเรียน                 

 
 
 
 



 

28 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 4  แผนงานพัฒนาระบบการดแูล
ให้ค าปรึกษานักเรียน นักศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

จัดให้นักเรียน 
นักศึกษา พบครูที่
ปรึกษา 

              ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้. 11 
ภายใน  

ม. 3 ต. 3.7 

1.โครงการระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน               10,000 อ.สิริศักดิ์ แคท 

     1.1 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน               6,500 อ.สิริศักดิ ฟะ 

     1.2 กิจกรรมพบครูที่ปรกึษา (โฮมรูม)               500 อ.สิริศักดิ์ ฟะ 

     1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ               10,000 อ.กรณกิา 

     1.4 ประชุมผู้ปกครองรบัผลสอบ               7,000 อ.สิริศักดิ์   แคท 
 

     1.5 พบผู้ปกครองเพื่อแก้ปญัหาพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 

              3,000 อ.สิริศักด์  แคท 

     1.6 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา               3,000 อ.กรณกิา 

     1.7 กิจกรรมอบรมให้ข้อคิดประจ าวันแก้
นักเรียน 

              6,500 อ.เจษฎาพร 

 
 
 



 

29 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 5 แผนงานพฒันาการ
จัดพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภมูิทัศนข์องสถานศกึษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงานศนูย์
วิทยาบริการด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

มีการจัดอาคารเรียนอาคาร
ประกอบห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏบิัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีคณุภาพ
ปฏิบัตติาม ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน จัดคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอกบัผู้เรียน ทุก
สาขาวิชา ฯลฯ ครบทั้ง 4 
ข้อ คือ การวางแผนการใช้
ห้อง ตารางการใช้ห้อง 
ติดตามและประเมินผลและ
น าผลไปปรับปรุง 

มีการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ
ห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ โรง
ฝึกงาน พื้นที่ฝึก 
ปฏิบัตงิานได้อย่าง
เหมาะสมให้กับผู้เรียน 

             ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.17  
ภายใน  

ม.3 ต. 3.8,3.9 

 
 
 
 



 

30 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 5 แผนงานพฒันาการจัดพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอ้มและภมูิทัศนข์องสถานศกึษา
และการใชอ้าคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงานศนูย์วิทยาบริการด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA (ต่อ) 

               ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้ 17 
ภายใน  

ม.3 3.8,3.9 

1.โครงการจัดขยะมลูฝอยและของเสียสถานศึกษา               10,000 อ.บุญยรัตน ์

2.โครงการพฒันาห้องเรียนคอมพิวเตอร ์               500,000 อ.สิริศักดิ์ ฟะ 

3.โครงการสร้างห้องนวัตกรรมและการวิจัย               200,000 อ.เจริญรัตน ์

4.โครงการสัปดาห์ห้องสมุด               4,000 อ.เกศรินทร ์

5.โครงการประกวดยอกนกัอ่าน               7,500 อ.เกศรินทร ์

6. โครงการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อม
แผนกช่างกลโรงงาน 

              508,200 อ.อนุศักดิ ์

 
 
 
 
 
 

งานบริการการใช้ห้องสมุด 



 

31 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 6 แผนงานพฒันาการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  

               ภายนอก 
ตัวบ่งชี้.17 
ภายใน  

ม.3 ต.3.8,3.9 

1.โครงการจัดซื้อหนงัสือ-ต าราเรียน               1,6000,000 อ.กาญจนา 

2.งานจัดอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

              200,000 อ.กาญจนา 

3. โครงการจัดซื้อหนังสอืเอกสาร ต าราของ
ห้องสมุด 

              100,000 อ.เกศรินทร ์

4.โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลอืง               1200,000 อ.กาญจนา 
 

5. โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

              125,000 อ.ภัทรวด ี

 
 
 
 
 



 

32 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 7 แผนงานพฒันาบุคลาทุกคนของ
โรงเรียนในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องด้วยวงจรคณุภาพ PDCA 

               ภายนอก ตัว
บ่งชี.้16  

ภายใน ม.3 ต.10 

1.โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร
ตามสาขาวิชา 

              60,000 อ.ธมกร 

2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
ความเข้มแขง็ทางวิชาการและวิชาชีพ 

              100,000 อ.ธมกร 

3.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน 

              126,000 อ.กาญจนา 

4.โครงการส่งเสริมครแูละบุคลากรศึกษาตอ่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

              300,000 อ.ธมกร 

 
 
 
 
 
 
 



 

33 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 7 แผนงานพฒันาบุคลาทุกคนของ
โรงเรียนในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องด้วยวงจรคณุภาพ PDCA (ต่อ) 

               ภายนอก ตัว
บ่งชี.้16  

ภายใน ม.3 ต.10 

5.โครงการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

              5,000 อ.ธมกร 

6.โครงการประกาศเกียรติคณุบุคลากรดีเด่น
ประจ าปี 

              18,000 อ.ธมกร 

7.โครงการประเมนิผลการปฏิบัตงิานบุคลากร
ประจ าปี 

              - อ.พรหมรตัน ์

8.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ประจ าปี 

              100,000 อ.พรหมรตัน ์

9.โครงการเสริมสร้างก าลังใจและมนุษย์
สัมพันธข์องบุคลากรภายในโรงเรียน 

              874,000 อ.ธีรพล 

 
 
 
 
 



 

34 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 8  แผนงานการบริหารการเงินและ
งบประมาณที่ก าหนดด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

               อ.ธีระพล 

1.งานจัดท าแผนงบประมาณการบริการวิชาชีพ
แก่ชุมชน 

              200,000 ภายนอก  
ตัวบ่งชี้.6 
ภายใน  
ม.4 ต.4.1 

2.งานจัดท าแผนงบประมาณการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์งานวิจัยและงาน
โครงการ 

              650,000 ภายนอก
พื้นฐาน ต.4 
ภายใน ม.5 ต.

5.1 

3.สรุปงบโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในการใช้
จ่ายงบด าเนินการ 

              500 ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.11 
ภายใน  

ม.3 ต.3.11 

 
 
 
 



 

35 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา               

แผนงานที่ 9  แผนงานระดมทรพัยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครอืข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

มีการระดมทรัพยากร
บุคลากร เงิน เครื่องมอื 
เครื่องจักร และอื่นๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 25 
ครั้งต่อปแีละจ านวน
สถานประกอบการ ไม่
น้อยกว่า 20 แห่ง 

จ านวนครั้งหรือ
ปริมาณการระดม
ทรัพยาการจาก
แหล่งต่างๆ ภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 25 ครั้ง
ขึ้นไป 2 จ านวน 
สถานประกอบการ 
20 แห่งขึ้นไป 

             ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.16 
ภายใน 
 ม.3 ต.10 

1.โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชา 

              200,000 อ.ศรุตา 

2.โครงการอบรมการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  (เชิญวิทยากรภายนอก) 

              45,000 อ.สุวรรณา 

 
 
 
 
 



 

36 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ               

แผนงานที่ 1  แผนงานบริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมความ
ต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพฒันาประเทศอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวงจรคณุภาพ 
PDCA 

สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการการบรกิารวิชาการ
และวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วม
ของครแูละบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศกึษาและผู้เรียนทุก
สาขางานองค์กร , หน่วยงาน 
, สถานศึกษา ซึ่งทุกสาขา
งานเข้าร่วมไมน่้อยกว่า 2 
กิจกรรมตอ่ปีการศึกษา 

การมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนทุก
สาขางานและมีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ โดยใช้
แบบประเมิน Rating 
sscale ๑-๕ โดยผู้เข้าร่วม
ทั้งคครูและนกัเรียน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

             ภายนอก  
ตัวบ่งชี้.16 
ภายใน 

 ม.4 ต.4.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ               

แผนงานที่ 1  แผนงานบริการวิชาชีพที่
เหมาะสมความต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนือ่งด้วยวงจรคณุภาพ PDCA 
(ต่อ) 

               ภายนอก  
ตัวบ่งชี้.6 
ภายใน 

 ม.4 ต.4.1 

1.โครงการบรกิารวิชาชีพสู่ชุมชน/ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

              50,000 อ.รุ่งราตร ี

2.โครงการความร่วมมอืกับหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการจัดบริการวิชาชีพแกชุ่มชน 

              10,000 
 
 

อ.รุ่งราตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (ผู้เรียน)               

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนใหม้ีการสร้างและ
พัฒนานวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

การส่งเสริมสนบัสนุนผู้เรียน
ในการจัดท าโครงการ/
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 
ปวช.3 คนต่อ 1 ช้ินงาน 
ปวส.2 ต่อ1 ช้ินงาน 

              ภายนอก  
ตัวบ่งชี้.4 
ภายใน  
ม.5 ต.5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (ผู้เรียน)               

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนนุ
ผู้เรียนให้มีการสร้างและพฒันานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัยและ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA (ต่อ) 

               ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.4 
ภายใน  
ม.5 ต.5.1 

1.โครงการสร้างและพฒันาวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 

              650,000 อ.พิทยาพล 

2.โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐแ์ละโครงงานเผยแพร ่

              41,000 อ.พิทยาพล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (อาจารย์)               

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสนบัสนนุให้ครูจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวดรับรางวัลหรือ
น าไปใช้ประโยนช์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  

               ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.5 
ภายใน  
ม.5 ต.5.2 

1.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุให้บคุลากรสร้าง
และพฒันานวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ งานวิจัยและ
บทความทางวิชาการ 

              50,000 อ.อนุศักดิ ์

2.งานเผยแพร่ผลงานต่างๆ               5,000 อ.อนุศักดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก               

แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนากิจกรรมปลูก
จิตส านึกด้านการรกัชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยวงจรคณุภาพ PDCA 

               ภายนอก ตัว
บ่งชี.้17  
ภายใน  
ม.6 ต.6.1 

1.กิจกรรมชมรมต่างๆ 
 

              20,000 อ.บุณยรัตน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก               

แผนงานที่ 1 แผนงานพฒันากิจกรรม
ปลูกจิตส านึกด้านการรกัชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

                

3.โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม               300,000 อ.เจริญรัตน ์

4.โครงการร่วมท าความดี และจิตอาสา 
4.1โครงการส่งเสรมิให้นักเรียนมจิีต
สาธารณะ 
4.2โครงการค่ายอาสาพฒันา 

              25,000 
 

7,500 
 

140,000 

อ.บุณยรัตน ์

5.กีฬาและนนัทนาการ 
5.1กีฬาสัมพนัธ ์
5.2กีฬาประเพณีสัมพันธ ์
5.3พฒันาทักษะด้านกีฬาและ
เสริมสร้างสมรรถภาพ 

               
61,900 
8,000 
30,000 

อ.เจษฎาพร 

 

 



 

43 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก               

6.โครงการปลกูจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย 
6.1 กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 
 

 
 
 

              
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก               

แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณแีละท านบุ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

นักเรียนนักศึกษาทกุ
สาขาวิชาเข้าร่วม
กิจกรรมครบทั้ง2
ประเภทคือ 
1.กิจกรรมส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.กิจกรรมส่งเสรอม
การอนุรกัษแ์ละท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณ ี

จ านวนสาขาวิชาท่ีมี
การจัดกิจกรรมครบ
ทั้ง2ประเภทกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ80 

             ภายนอก  
ตัวบ่งชี้.17 

1.โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
1.1กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
1.2กิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย 

               
 

92,200 
 

1,000 

ภายใน  
ม.6 ต.6.4 
อ.บุณยรัตน ์

 

 



 

45 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก               

แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณแีละท านบุ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA (ต่อ) 

                

2.โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2.1กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2.2โครงการค่ายอนรุักษธ์รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

               
 

120,000 
 

3,100 

ภายใน  
ม.6 ต.6.2 

 
 

อ.บุณยรัตน 

3.กิจกรรมวนัส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 
3.1กิจกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียนมคีวาม
กตัญญ(ูวนัพ่อวนัแม)่ 
3.2กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมพธิีไหว้
คร ู
3.3กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

               
5,500 

 
2,800 

อ.ศรุตา 

 



 

46 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก               

แผนงานที่ 3 
แผนงานพฒันากิจกรรมปฏิบตัิตนและ
ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA  
 
 

นักเรียน นักศกึษา ทุก
สาขาวิชา มีจิตส านึก
ปฏิบัตตินและด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จ านวนนักเรียน
นักศึกษาทุกสาขาวิชา  
เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกปฏบิัติตน
และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

             ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.17  
ภายใน 

 ม.6 ต.6.4 

1.โครงการกระดาษรีไซเคิล 
 

              1,000 อ.วราพร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อรองรบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

              

แผนงานที่ 1   แผนงานพฒันาระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่งเพื่อรองรับ
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 
แผนงานที่  2 การน าผลการประเมินมา
ใช้ในการพฒันาบรหิารให้ได้มาตรฐาน 

               ภายนอก 
 ต.12,13 
ภายใน 

 ม.7 ต.7.1 

1.โครงการประกันคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรียนประจ าปีโดยใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 

-จัดท ารายงาน
ประจ าปีส่งต้นสังกัด 
-รายงานตนเองบุคคล 
สาขาวิชา 
-ประชุมบุคลากร 
คณะกรรมการ
วิทยาลัย 
 

-จัดท ารายงาน
ประจ าปีส่งต้นสังกัด 
-รายงานตนเองบุคคล 
สาขาวิชา 
-ประชุมบุคลากร 
คณะกรรมการ
วิทยาลัย 
 

            10,000 อ.สุวรรณา 

 
 
 



 

48 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อรองรบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

              

 -แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี 
-ตรวจประเมินภายใน 

               

2.โครงการอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากร
เรื่องการวางแผนกลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

              30,000 อ.สุวรรณา 

3.โครงการอบรมผู้ตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

              15,200 อ.สุวรรณา 

4.โครงการศึกษาดูงานด้านการประกัน
คุณภาพภายใน 

              15,000 อ.สุวรรณา 

5.โครงการจัดท ารายงานประจ าปี
(Annual Report) 

               อ.สุวรรณา 

 
 
 
 
 



 

49 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
สอดคล้องกบั
มาตรฐาน/
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               

แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาครู
นักเรียน นักศกึษา รองรับประชาคม
อาเซียน 

               ภายนอก 
 ตัวบ่งชี้.2   
ภายใน  
ม.2 ต.2.1 

1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 
 

              200,000 อ.เกศรินทร ์

 

 



 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของโครงการ/กิกรรม/งาน 
 

โครงการที่จะด าเนินการตามยุทธศาสตร์มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในแต่ละโครงการรวมทั้ง
ก าหนดการและผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณที่จะต้องด าเนินการพร้อมทั้งตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ
เพื่อที่จะได้น าไปสรุปและประเมินผล ซึ่งมีทั้งหมด 84 โครงการ ดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ   :  โครงการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน  (รหัสโครงการ  001) 
2.ลักษณะโครงการ   :  โครงการใหม่ 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวสุวรรณา   ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวกรณิกา  วัฒนลักขี หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล   บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551   เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจดุประสงค์ที่จะพัฒนาคณุภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น  สามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคลและสืบเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยส านักงานรังรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กร
มหาชน)   และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อพัฒนา นักเรียน-นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านวิชาการ สาขาที่
เรียน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1.นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ 
 6.2.นักเรียน-นักศึกษา  ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ  70 
 
 
 
 
 



 

7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน กรกฎาคม 2558   -  ธันวาคม  2558 ) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการปฎิบัติงาน ก.ค.58 , ธ.ค. 58  กลุ่มวิชาการ 
2.จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 14 ส.ค – 30 ก.ย. 58 44,000 อ.กรณิกา 
3.จัดท าแบบทดสอบเพื่อวัดผลประเมิน 12 ก.ค. - 15 ส.ค. 58  งานทะเบียน 
4.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สิ้นสุดกลางภาคเรียน   

รวมงบประมาณ - 44,000 บาท 
 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน  44,000  บาท 
 8.1.ค่าวัสดุอุปกรณ์   15,000  บาท 
 8.2.ค่าคุมสอบ    10,000  บาท 
 8.3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   19,000  บาท 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1.ผู้บริหาร 
 9.2.ครูอาจารย์ 
 9.3.นักเรียนนักศึกษา 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ  75 
 
11.   การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนนักเรียนปวช. และ ปวส. 
สาขาวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 

จัดสอบวัดผลกลางภาคเรียน แบบทดสอบกลางภาคเรียน 

 
 
 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนมีระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 12.2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการประเมิน ในระดับดีเป็นที่ยอมรับ 
 12.3. วิทยาลัยมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   ลงชื่อ.......................................................   ลงชื่อ...................................................  
                (อาจารย์กรณิกา  วัฒนลักขี)                             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
           ครู                                            ครู 
         หัวหน้าโครงการ                        เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  มีเห็นชอบ........................................................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ   :  โครงการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  (รหัสโครงการ  002) 
2.ลักษณะโครงการ   :  โครงการใหม่ 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวสุวรรณา   ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวกรณิกา  วัฒนลักขี หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล   บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551   เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจดุประสงค์ที่จะพัฒนาคณุภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น  สามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคลและสืบเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยส านักงานรังรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กร
มหาชน)   และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อพัฒนา นักเรียน-นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านวิชาการ สาขาที่
เรียน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1.นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ 
 6.2.นักเรียน-นักศึกษา  ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ  70 
 
 
 
 
 



 

7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน กันยายน 2558   -  กุมภาพันธ์  2559 ) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการปฎิบัติงาน ก.ย.58  กลุ่มวิชาการ 
2.จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 14 ก.ย.– 30 ก.ย. 58 34,000 อ.กรณิกา 
3.จัดท าแบบทดสอบเพื่อวัดผลประเมิน 12 พ.ย.- 15 ธ.ค. 58  งานทะเบียน 
4.สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งวิชาการ สิ้นสุดปลายภาคเรียน   

รวมงบประมาณ - 34,000 บาท 
 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน  34,000  บาท 
 8.1.ค่าวัสดุอุปกรณ์   15,000  บาท 
 8.2.ค่าคุมสอบ    10,000  บาท 
 8.3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     9,000  บาท 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1.ผู้บริหาร 
 9.2.ครูอาจารย์ 
 9.3.นักเรียนนักศึกษา 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ  75 
 
11.   การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนนักเรียนปวช. และ ปวส. 
สาขาวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 

จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน แบบทดสอบปลายภาคเรียน 

 
 
 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นักเรียนมีระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 12.2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการประเมิน ในระดับดีเป็นที่ยอมรับ 
 12.3. วิทยาลัยมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   ลงชื่อ.......................................................   ลงชื่อ...................................................  
                (อาจารย์กรณิกา  วัฒนลักขี)                           (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
   ครู                                                      ครู 
         หัวหน้าโครงการ                         เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  มีเห็นชอบ........................................................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
........................................................................................................................................................................... 

1. ชื่อโครงการ  : ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสโครงการ  004) 
 กิจกรรม : จัดสอนเสริม 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
   นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
   นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  V-Net ของชัน้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2   วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จะมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ทางฝ่าย
วิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะมีแนวทางปรับปรุง พัฒนาการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อพัฒนาการสอนของครูในกลุ่มสาระ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 60   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแผนจัดการเรียนรู้ทุกคน 
 6.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 22 พฤษภาคม – 30 กันยายน  2558) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้น 
ตอนการด าเนินงาน 

22   พฤษภาคม 2558 500  บาท วิชาการ 

2.จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 23-30  พฤษภาคม 2558  วิชาการ 
3.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ 
สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

31 พ.ค.  -29 มิ.ย.  2558 9,500  บาท ครูผู้สอน 

4.จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้สอน 

5.วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้สอน 

6.บันทึกผลหลังสอนและบันทึก 
ผลการเรียนรู้รายบุคคล 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้สอน 

7.สอนซ่อมเสริมผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้สอน 
8.จัดท าเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล
ปลายภาคให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้สอน 

9.สรุปติดตามประเมินผล รายงาน
โครงการ 

29-30 กันยายน 2558  ฝ่ายวิชาการ 

รวมงบประมาณ 10,000.-  
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร    10,000 บาท 
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ผู้บริหาร  
 9.2 ครูผู้สอน 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนน าไปใช้สอนและวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 10.2 ผู้เรียนมีคะแนนสูงขึ้น ร้อย 80 ของผู้เรียนทั้งหมด 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
น าไปใช้สอนและวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 

1.ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.ตรวจการจัดท าเคร่ืองมือ 
วัดผล 

1.แบบส ารวจการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การสอน  เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล 

2.ผู้เรียนมีคะแนนสูงขึ้น 3.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2.ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

    
  12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
 (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
           หัวหน้างานวิชาการ                 ครู 
              หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
              ลงชื่อ...................................................  
       (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                              ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ..................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
                  (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ         :จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  รหัส 008 
    กิจกรรม :จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางเกศรินทร์  ทองปรุง หัวหน้าโครงการ 
  นายพรหมรัตน์  บุรชล  เลขานุการโครงการ 
  
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  นอกจากจะจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพแล้ว  อีกสิ่งหนึ่ง ที่วิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญมากคือ  
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่
วิทยาลัยก าหนดไว้ทั้งด้าน  ทักษะวิชาชีพ  และศิลปะการใช้ชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่
วิทยาลัยให้ความสนใจคือ  การน าเอาข้อมูลคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ  เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อทดสอบความรู้  ทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียนของนักเรียน นักศึกษา  ก่อนที่
จะจบการศึกษาออกไปประกอบการอาชีพ หรือ ศึกษาต่อว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นและส่งผลต่อการท างาน 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 นักศึกษาเข้าสอบร้อยละ  80   
เชิงคุณภาพ 
     6.2 นักศึกษาสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่  7 มกราคม 2559   – 30 มีนาคม 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 7 -10 ม.ค. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 11 -13 ม.ค. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.สุวรรณา ดวงจินดา) 
3. จัดท าเอกสาร 18 - 31 ม.ค. 59 4,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.สุวรรณา ดวงจินดา) 
4. ด าเนินการสอบ 6 – 7  ก.พ.  59 3,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.สุวรรณา ดวงจินดา) 
5. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 2 – 3 มี.ค. 59 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.สุวรรณา ดวงจินดา) 
6. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

15 – 20 มี.ค. 59 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.พรหมรัตน์  บุรชล) 

                                    รวมงบประมาณ  8,000  
   
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   8,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
    9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ  80   
     10.2 นักเรียน นักศึกษา ท าข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ ร้อยละ 80 
-ผลการสอบ ร้อยละ 80 

-การติดตามการน าไปใช้ 
-การตรวจสอบ 
 

-ใบเซ็นชื่อสอบ 
-ผลการสอบ 
 

 



 

12. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 ได้ส่งผลงานงานวิจัยไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ  
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     13.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ  80   
     13.2 นักเรียน นักศึกษา ท าข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์เกศรินทร์  ทองปรุง)                       (อาจารย์พรหมรัตน์  บุรชล) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O   เห็นชอบ 
O   ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................................................... 
 
                                                                                                  ลงชื่อ................................................ 
                                                                                                           (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                                                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                                     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
อนุมัติโครงการ 
O   อนุมัติ 
O   ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................... 
 
                                                                                            ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                                  (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                                                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ  โครงการวันวิชาการ (009) 
2.ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง     
3.ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว 
4.หลักการและเหตุผล 
        
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน
ในทุกด้าน ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง กิจกรรมทางวิชาการ เป็นทางเลือก
ที่ดีต่อแนวทางการพัฒนานักเรียนในเชิงวิชาการ  เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะสู่การให้บริการทางวิชาการ 
และวิชาชีพ  อันจะช่วยส่งเสริมทักษะ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา ความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิต ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และ
ความสามารถเชิงวิชาการ น าสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษา 
5.วัตถุประสงค์   
 5.1  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนเชิงวิชาการ 
 5.2  เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาแก่นักเรียน 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถของตนเองและเห็นตัวอย่างความสามารถของเพื่อน
นักเรียนคนอ่ืน ๆ 
 
6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1  นักเรียน นักศึกษารอบเช้าทั้ง ระดับ ปวช. และปวส. จ านวน 300 คน 
 6.2 ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนใกล้เคียง จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
 6.3 นักเรียน/ นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เกิดทักษะ 
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาตลอดจนสถานการณ์จริง 
   
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ค าสั่งแต่งต้ัง 2 พ.ย. 58 - 
ฝ่ายวิชาการ 

(อาจารย์สุวรรณา  ดางจินดา) 

2. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 3 พ.ย. 58 - 
ฝ่ายวิชาการ 

(อาจารย์สุวรรณา  ดางจินดา) 

3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที ่ 19-20 พ.ย. 58 122,000 
ฝ่ายอาคารสถานที่ 

(อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี) 

4. จัดงานวันวิชาการ 23-27 พ.ย. 58 22,000 
ฝ่ายวิชาการ 

(อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. ติดตามและประเมินผล 30 พ.ย. 58  
งานวิชาการ 

(อาจารย์รุ่งราตรี  เรืองแก้ว) 
5. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

8 ธ.ค. 58 - 
งานวิชาการ 

(อาจารย์รุ่งราตรี  เรืองแก้ว) 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 144,000  

 
8. งบประมาณการค่าใช้จ่าย  
     งบประมาณจ านวน 144,000 
     8.1 ค่าเอกสาร     12,000 บาท 
     8.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์     60,000  บาท 
     8.3 สถานที่      50,000 บาท 
     8.4 อาหารว่างและอาหารกลางวันครู   15,000 บาท 
     8.5 ค่าน้ าดื่มบริการทั่วไป      7,000 บาท 
 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
  
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 
 10.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
 



 

11. การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

-ร้อยละนักเรียน/ นักศึกษาระดับ 
ปวช. และปวส. มีความรู้ 
ความสามารถเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ เกิดทักษะ กระบวนการ
คิด และการแก้ปัญหาตลอดจน
สถานการณ์จริง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียน/ นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ เกิดทักษะ 
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาตลอดจนสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์เกศรินทร์  ทองปรุง)                       (อาจารย์พรหมรัตน์  บุรชล) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................. 

(อาจารย์ศรายุทธ   ยี่สุ่นเกตุ) 
หัวหน้าโครงการ 

 

 
 
ลงชื่อ.................................................. 
          (อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว) 

ครู 
เลขานุการโครงการ 

 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O   เห็นชอบ 
O   ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................................................... 
 
                                                                                                  ลงชื่อ................................................ 
                                                                                                           (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                                                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                                     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
อนุมัติโครงการ 
O   อนุมัติ 
O   ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................... 
 
                                                                                            ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                                  (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                                                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ  เตรียมความพร้อมก่อนสอบง V-NET   (010) 
2. ลักษณะโครงการ ใหม่   
3.ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว 
4.หลักการและเหตุผล  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาในการทดสอบ V-NET เพราะเป็นการ
สอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ และได้เล็งเห็นความส าคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด สถานศึกษา
จึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยการจัดตารางให้ครูผู้สอนเวียนติวเข้มในรายวิชาต่างๆ นอก
เวลาเรียน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์  
5.วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถสอบ ผ่านเกณฑ์ V-NET  
 
6.เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 1. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 จ านวน 130 คน และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2  
จ านวน 360 คน รวมทั้งหมด จ านวน 480 คน 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 เข้ารับการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
สอบ V- NET 
 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคนที่เข้ารับการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบ V- NET ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอนการดเนินงาน 
 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ออกหนังสือแต่งตั้งคณะครูผู้สอน 
1 ธันวาคม 2558 - ฝ่ายวิชาการ 

(อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย 
ประชุมชี้แจงในการด าเนินงาน 

2 ธันวาคม 2558 - ฝ่ายวิชาการ 
(อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 

ประชาสัมพันธ์ให้นักนักเรียน/
นักศึกษาทราบ 

4  ธันวาคม 2558 
- ฝ่ายบริหารงาน 

(งานประชาสัมพันธ์) 

จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ 11 ธันวาคม 2558 
2,000 ฝ่ายอาคารสถานที่ 

(อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี) 

ด าเนินการสอน 14 – 25 ธันวาคม 2558 - 
 

อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

สรุปและรายงานผล 8 มกราคม 2559 - (อาจารย์รุ่งราตรี  เรืองแก้ว) 
รวมงบประมาณ 2,000  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 2,000 บาท 
 8.1 ค่าจัดสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน  2,000 บาท 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 อาจารย์ สาขาบัญชี สาขาการขาย/ตลาด และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 9.2 คณะอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศีกษากรุงเทพธุรกิจ 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกคนได้เข้ารับการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการสอบ V- NET 
 10.2 ผลการประเมินนักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ได้รับความรู้จากการสอนเสริมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบ V- NET เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 



 

11. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ร้อยละ ของนักเรียนระดับ ปวช.
3 และปวส.2 ทุกคนได้รับความรู้
จากการสอนเสริมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบ V- NET 
เพิ่มขึ้น 

- การสังเกต - แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ได้รับความรู้จากการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 
V- NET 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   ลงชื่อ.............................................. 
          (อาจารย์รุ่งราตรี  เรืองแก้ว) 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ  เพราะ......................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
       (อาจารย์สุวรรณา   ดวงจินดา) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ  เพราะ
....................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
                (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :อบรมแบ่งปันประสบการณ์การท างาน(พี่พบน้อง)      รหัส 012 
    กิจกรรม :แบ่งปันประสบการณ์การท างาน 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
 นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายประเสริฐ  แลงามตา หัวหน้าโครงการ 
 นางสาวสุพรรณี  ใจละม่อม เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมและเสริมคุณลักษณะที่พึงมีแก่
นักเรียน ซึ่งประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ล้วนเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่นักศึกษาต้องพบเจอหลัง
จบการศึกษา 
วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการอบรมแบ่งปันประสบการณ์การท างาน(พี่พบน้อง) เพื่อให้รุ่นน้องมีโอกาสได้รับรู้
ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมอง แนวทาง ทัศนะคติปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน ศึกษาต่อและได้รู้จักวิธีการเตรียมตัวใน
การเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีจากรุ่นพี่             
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการฝึกงาน การท างานและการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่  1 กุมภาพันธ์  – 28 กุมภาพันธ์ 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-10 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 11 -15 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. เชิญวิทยากร 16 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(เตรียมสถานที่) 

17 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

5. จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ 20 ก.พ. 59 3,500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 21 – 26 ก.พ. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

7. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

27 – 28 ก.พ. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.สุพรรณี  ใจละม่อม) 

รวมงบประมาณ 8,500.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   8,500.-  บาท 
     8.1 เอกสาร               1,000.-   บาท 
       8.2 อาหารว่าง              4,000.-   บาท 
      8.3 ของที่ระลึก              2,500.-   บาท 
     8.4 ค่าวิทยากร              1,000.-   บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
  9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ   
   9.3 นักศึกษารุ่นพี่ 
 
  10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
      10.1 ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบติดตามประเมินผล 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบติดตามประเมินผล 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1 ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ประเสริฐ  แลงามตา)      (อาจารย์สุพรรณี  ใจละม่อม) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O   เห็นชอบ O   ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................ 
 
                                                                                                  ลงชื่อ................................................ 
                                                                                                           (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                                                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                                     ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O   อนุมัติ O   ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................ 
 
                                                                                            ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                                  (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :อบรมวิธีการสมัครงาน      รหัส 013 
    กิจกรรม :วิธีการสมัครงาน 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายประเสริฐ  แลงามตา หัวหน้าโครงการ 
  นางสาววาสนา  มุงคุณค าชาว เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และภาวะแรงงานล้นตลาดอันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้จ้างงาน
จึงมีโอกาสในการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ นักศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะในการกรอกใบสมัครงานเพื่อ
นายจ้างสนใจที่จะเรียกตัวมาสัมภาษณ์ รวมถึงจะต้องมีทักษะต่าง ๆ ในการตอบค าถามของการสัมภาษณ์เพื่อเข้า
ท างาน 
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการอบรมวิธีการสมัครงาน  เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับนักศึกษา  ให้
นักศึกษามีมุมมอง แนวทาง ทัศนะคติปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียม
ตัวให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
  
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เร่ืองเทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์             
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคในการเขียนใบสมัครงาน 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี  1 กุมภาพันธ์  – 28 กุมภาพันธ์ 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-10 ก.พ. 59 - ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 11 -15 ก.พ. 59 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. เชิญวิทยากร 16 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(เตรียมสถานที่) 

17 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

5. จัดอบรมให้ความรู้การกรอกใบสมัคร
งาน 

20 ก.พ. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 21 – 26 ก.พ. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

7. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

27 – 28 ก.พ. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.วาสนา  มุงคุณค า

ชาว) 
รวมงบประมาณ 4,000.-  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   4,000.-  บาท 
     8.1 เอกสาร             1,000.-   บาท 
     8.2 อาหารว่าง             2,000.-   บาท 
     8.3 ค่าวิทยากร                          1,000.-   บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ   
     
  10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
      10.1 ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบติดตามประเมินผล 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบติดตามประเมินผล 
-แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       13.1 ร้อยละ 60  นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ประเสริฐ  แลงามตา)      (อาจารย์วาสนา  มุงคุณค าชาว) 
                                          ครู       คร ู
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O   เห็นชอบ 
O   ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................................................... 
 
                                                                                                  ลงชื่อ................................................ 
                                                                                                           (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                                                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                                     ที่ปรกึษาโครงการ 
 
 
อนุมัติโครงการ 
O   อนุมัติ 
O   ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................... 
 
                                                                                            ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                                  (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                                                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : ปัจฉิมนิเทศ  รหัส  015 
 กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
   นายสิริศักดิ์   ชายชาตรี หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริม  แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนส าเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อสถาบันในอุดมศึกษา ซึ่ง
จะต้องท างานและเรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืนๆในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษา
ต่อจึงมีความส าคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความส าคัญ
เป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช ปวส ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ทางแผนกกิจกรรมจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักเห็น
ถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
ก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป  
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1.เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช ปวส ก่อนที่จะจบ 
การศึกษาและด าเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
 5.2.    เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ   
 6.1นักเรียนนักศึกษาและครูจ านวน  320  คน ได้รับความรู้จากการปัจฉิมนิเทศ 
เชิงคุณภาพ   
 6.2นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความภูมิใจในความส าเร็จของตน  
   
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี เร่ิมต้น  1  มกราคม  2558   สิ้นสุด    17   มี.ค   2558) 

ล าดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม  วางแผน จัดท าโครงการ 1  ม.ค 58 - สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
2 เสนอโครงการ ของอนุมัติ 15  ก.พ 58 - ครูในระดับชั้น 
3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน 30 มี.ค. 58 - สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
4 ด าเนินการตามโครงการ 2-3  มี.ค. 58 3000 สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
5 ประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ 6-17  มี.ค. 58 500 สิริศักดิ์  ชายชาตรี 

งบประมาณรวม 3500  
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
   
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
8.1 ค่าอาหาร   69,500 
8.2 อาหารว่าง   7,000 
8.3 ค่าวิทยากร 12,000 
8.4 ตกแต่งสถานที่ 2,000 
8.5 ค่าเช่าเต้น / ที่พัก   407,00 
8.6 ค่าของที่ระลึกประธาน 2,000 
8.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 5,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 
 
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 1 ท่าน 
 9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 
 10.1 นักเรียนนักเรียนและครูจ านวน  320 คน ได้รับความรู้จากการปัจฉิมนิเทศ 
 10.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลัย     
อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 
 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต มี
ทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
-สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาเกิดความภาพภูมิใจในความส าเร็จ 
 12.2 ครูและนักเรียนนักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
(อาจารย์สิริศักดิ์  ชายชาตรี)      (อาจารย์ประเสริม  แลงามตา) 
               ครู                         ครู 
  หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  ไม่เห็นชอบ เพราะ....................................................................................................................... 
    
        ลงชื่อ...................................................  
                    (อาจารย์ศรายุทธ   ยี่สุ่นเกตุ) 
                                                                  ครูหัวหน้างานวิชาการ 
                                                       ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ........................................................................................................................... 
 
        ลงชื่อ...................................................  
                   (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ (รหัส 017) 
 
2.  ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
   อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
   อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
   อาจารย์บุณยรัตน เพชรฉาย กรรมการ 
   อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี  กรรมการ 
   อาจารย์พรหมรัตน์ บุรชล  กรรมการ 
   อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข  เลขานุการโครงการ  
  
4.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีนโยบายในการปฏิรูปการจัดการ เรียนการ
สอนโดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน บุคคล นิติบุคคล ฯลฯ ซึ่ง
เรียกรวมกันว่าสถานประกอบการเน้นให้สถานสถานศึกษาจัดการศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ โดยการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะของระบบทวิภาคีและการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกงานจาก
ประสบการณ์จริงรวมถึงท างานจริงใน สถาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ทักษะ และเจตคติการตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นผลส าเร็จ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ที่ได้ เล็งเห็นความส าคัญในการร่วมจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ดังนั้น 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และปรากฏต่อสังคม จึงเห็นสมควร จัดท าโครงการน้ีขึ้นมา 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการ และลงนามความร่วมมือใน การจัดการเรียนการสอน ระหว่างสถาน
ประกอบการกับผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย  
 5.2 เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและสถานประกอบการ 
 
 
 
 



 

6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 มีสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากสถานประกอบการ ท าให้ นักเรียน นักศึกษา
สามารถหาแหล่งฝึกงานได้เพิ่มขึ้น 
 
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 15 พฤษภาคม  2558 – ตลอดปีการศึกษา) 
 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 15 พฤษภาคม 2558 10,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 
2.ขออนุมัติโครงการ 12 มิถุนายน 2558 - อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 
3.วางแผนการด าเนินงาน 13-28 มิถุนายน 2558 - ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 
4.ปฏิบัติงานตามการแผนการด าเนินงานด้วยการ
ลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการ   

1 กรกฎาคม 2558 –
ตลอดปีการศึกษา 

 

19,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 
อ.บุณยรัตน เพชรฉาย 
อ.อนุศักดิ์ บุญศรี 
อ.พรหมรัตน์      บุรชล 

5.ติดตามการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือและ
เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ 

1 สิงหาคม 2558 – 
ตลอดปีการศึกษา 

1,000 อ.ภัทรวดี  แก้วสุข 

6.รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมและ
ผู้บริหาร 

30 มีนาคม 2559 - อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ 

รวมงบประมาณ 30,000  

 
8.  งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 - งบประมาณ จ านวน 30,000 บาท 
 8.1 ค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม  10,000 บาท 
 8.2 ค่าเอกสารประชุมเตรียมความพร้อม        5,000 บาท  
 8.3 ค่าอาหารและอาหารว่างในพิธีการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ  
     ผู้ประกอบการ         10,000  บาท 
 8.4 ค่าป้ายเชิดชูเกียรติ          5,000  บาท 
  



 

9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ผู้บริหารฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ  
 9.2 ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ผู้ลงนามความร่วมมือไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการและสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
 
11.การประเมินโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-ผู้ลงนามความร่วมมือไม่น้อยกว่า 
30 แห่ง 
 

-มีการติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ 
-แบบสอบถามเกี่ยวกับการลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 
-สัญญาการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

-แบบสอบถาม 
-สัญญาการลงนามความร่วมมือ 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 สถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาน
ประกอบการ 
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
              ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ............................................... 
           (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)              (อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข) 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ประกัน      ครู 
           หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม         เลขานุการโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
 
       ลงชื่อ............................................... 
                     (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
           ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
       ลงชื่อ.................................................. 
        (ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  : นิเทศการสอน  (รหัส 020) 
2.  ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
   อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
   อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
   อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข  เลขานุการโครงการ  
  
4.  หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในเป็นกระบวนการด าเนินภายในวิทยาลัย ซึ่งครู อาจารย์และบุคคลากรในวิทยาลัยฯทุกคน
ต้องร่วมมือกัน เพื่อกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม แนะน า ช่วยเหลือร่วมมือกัน แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน-นักศึกษาสงูขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษามีคุณธรรมน าความรู้ตามนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานของตนให้ถูกต้องและเป็นผลดี 
 5.2 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
 5.3 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน-นักศึกษาทุกชั้นเรียน ทุกสาขาผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด 
 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จ านวน  51 คน   
เชิงคุณภาพ 
 6.2 ครูอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือการนิเทศการสอน
พร้อมทั้งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 มิถุนายน  2558 – 30 กันยายน 2558) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
บริหาร 

1 มิถุนายน 2558 - ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 

2.ขออนุมัติโครงการ 10 มิถุนายน 2558 - อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 
3.วางแผนการด าเนินงาน 10-28 มิถุนายน 2558 - ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 
4.ปฏิบัติงานตามการแผนการด าเนินงานด้วย
กิจกรรมนิเทศการสอน 

1-30 กรกฎาคม 2558 
 

200 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร 

5.ติดตามการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล
การด าเนินงาน แปลผลการนิเทศการสอน 

1 สิงหาคม 2558 – 
15 กันยายน 2558 

300 อ.ภัทรวดี  แก้วสุข 

6.รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมและ
ผู้บริหาร 

20 – 30 กันยายน 2558 - อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ 

รวมงบประมาณ 500  
8.  งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 - งบประมาณ จ านวน 500 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร        400 บาท 
 8.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     100 บาท  
  
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ผู้บริหารฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ  
 9.2 ครูอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 96 ของครูอาจารย์ ได้รับการนิเทศการสอนจากผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 10.2 ผลการประเมินการนิเทศการสอนของครูอาจารย์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 88 
11.การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-ร้อยละของครูอาจารย์ได้รับการ
นิเทศการสอนจากผู้บริหารของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
-ร้อยละของครูอาจารย์ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

-มีการเข้าเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน 
-ประเมินการสอนของครูผู้สอน 
-การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษา 

-แบบประเมินการนิเทศการ
สอน 
 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน และ
ส่วนรวมอย่างถูกต้อง   
 12.2 ครูอาจารย์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้ครบทุกด้าน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
              ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ............................................... 
           (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)              (อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข) 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ประกัน      คร ู
           หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม         เลขานุการโครงการ/กิจกรรม 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
      ลงชื่อ............................................... 
                     (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
          ท่ีปรึกษาโครงการ 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
      ลงชื่อ.................................................. 
       (ดร.ดวงฤทธ์เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ   :  โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  (รหัสโครงการ  021) 
2.ลักษณะโครงการ   :  โครงการต่อเนื่อง 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวสุวรรณา   ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวกรณิกา  วัฒนลักขี หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล   บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4.หลักการและเหตุผล 
 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฎิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญ 
คือการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด และบุคคลที่สามารถท าให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของนักเรียน ภารกิจหลักที่ส าคัญ
ของสถานศึกษา คือ การด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มี
พัฒนาการทุกด้าน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการทุกด้าน  
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นการอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือว่าเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญควบคู่กับการปฎิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5.2. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5.3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1.ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ 
 6.2.ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ เทียบร้อย
ละกับจ านวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 



 

7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน พฤษภาคม  2558 ) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะครูภายในสถานศึกษา พฤษภาคม 58 40,000 กลุ่มวิชาการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   กลุ่มวิชาการ 
3.ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

  ครูทุกคน 

4.ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็น
รูปเล่ม 

30 พฤษภาคม 58  ครูทุกคน 

รวมงบประมาณ - 40,000 บาท 
 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน  40,000  บาท 
 8.1.ค่าเอกสาร ต่าง ๆ    5,000  บาท 
 8.2.ค่าอาหาร/เคร่ืองดื่ม  10,000  บาท 
 8.3.ค่าตอบแทนวิทยากร   20,000  บาท 
 8.4.ค่าตกแต่งสถานที่     5,000 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1.ผู้บริหาร 
 9.2.ครูอาจารย์ 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพทุกสาขาวิชา 
 
11.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนครูที่จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ เทียบร้อยละกับ
จ านวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการเรียนการสอน 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 
 12.2. ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างมีคุณภาพทุกสาขาวิชา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   ลงชื่อ.......................................................   ลงชื่อ...................................................  
               (อาจารย์กรณิกา  วัฒนลักขี)                          (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
   ครู                                             คร ู
         หัวหน้าโครงการ                        เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  มีเห็นชอบ........................................................................................................................................................... 
             
                     ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
                         ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการการวิจัยในชั้นเรียน   (รหัสโครงการ  022) 
 กิจกรรม : จัดท าวิจัยชั้นเรียน 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
            ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  มีสาระส าคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนการสอน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง  ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้
รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้ 
      การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ท าวิจัยไม่
เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนคนละ 2 เร่ืองต่อปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3  ครูสามารถน าแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสตร์
ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 6.4  ครูสามารถน าแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสตร์
ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 6.5 ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครูต้องการ 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 พฤษภาคม – 15 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 

1-15 พฤษภาคม 
2558 

3,000 วิชาการ 

2.ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ตน
รับผิดชอบ 

16-31 พฤษภาคม 
2558 

1,000 ครูทุกคน 

3.ครูผู้สอนท าการวิจัยและสรุปผลที่
ได้ 

1 มิ.ย. 58 -  28 
ก.พ. 59 

1,000 ครูทุกคน 

5.ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายผล 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  

1-31 มีนาคม 58 10,,000 ครูทุกคน 

6.ครูผู้สอนท ารูปเล่มส่งงานวิชาการ 1-15 เมษายน 59 1,500 ครูทุกคน 
รวมงบประมาณ 17,500-  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 17,500 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร                  12,000 บาท 
 8.2 ค่าอาหารประชุม                  4,000 บาท 
 8.3 เบ็ดเตล็ด       1,500 บาท 
 
     9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ผู้บริหาร  
 9.2 ครูผู้สอน 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา 
 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนคนละ 2 เร่ืองต่อปี
การศึกษา 
 10.2 ผลประเมินการตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้การท างานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนคนละ 2 
เร่ืองต่อปีการศึกษา 
 

-การตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน -แบบบันทักการส่งงานวิจัย 
สรุปงานวิจัย 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ท าให้ครูเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 12.2 ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัยได้ 
 12.3 ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)            (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
                  หัวหน้างานวิชาการ                 ครู 
                    หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................................. 
 
             
            ลงชื่อ...................................................  
       (.อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                             ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................. 
 
               ลงชื่อ...................................................  
                  (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ      โครงการจัดท าความรู้ในสถานศึกษา       (รหัสโครงการ  024) 
2.ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวสุวรรณา    ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวกรณิกา  วัฒนลักขี หัวหน้าโครงการ 

    นายพิทยาพล      บุรงค์      เลขานุการโครงการ 
4.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการความรู้  คือกระบวนการในการสร้างประมวลและใช้สารสนเทศที่มีคุณค่า  เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผล  การจัดการความรู้มีกระบวนการหลัก ๆ 3 กระบวนการคือ 1.การสร้างความรู้  2.การ
จัดระบบองค์ความรู้  3.การใช้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ซึ่งกระบวนการทั้ง 3 อย่างนี้จะต้องท างานประสานกัน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มีนโยบายการจัดการความรู้ของสายปฎิบัติการ  เพื่อให้บุคลากรมีการ
จัดการความรู้ และใช้ความรู้นั้นมาปฎิบัติงานให้เกิดผลดีแก่องค์กร  ซึ่งจะน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  ในอนาคต และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้ของบุคลากรสายปฎิบัติการ 
 5.2  เพื่อให้บุคลากรสายปฎิบัติการได้มีสถานที่ในการนั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5.3  เพื่อให้การจัดการความรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพได้ผลดีอย่างเป็นรูปธรรม 
  
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     เชิงปริมาณ 
  -บุคลากรเข้าไปใช้บริการ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
      เชิงคุณภาพ 
  -ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ  ไม่ต่ ากว่าระดับ 3.50 
  -โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  -สถานศึกษามีการจัดท าคลังความรู้ในวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 

7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน  2557- เมษายน 2558 ) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ มิถุนายน 2557 16,000 อ.กรณิกา 
2.จัดเตรียมโครงการ กรกฎาคม  2557   
3.น าโครงการไปปฎิบัติ  ตามกระบวนการ 
ดังนี้ 
-จัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-น าความรู้ที่ได้จากบุคลากรมาจัดเก็บและ
เผยแพร่ทั้งในสถานที่จริงและในเว็บไซต์ 
-ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งวิทยาลัยได้รู้ 

สิงหาคม-ตุลาคม  
2558 

  

4.ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ  เมษายน 2558   
รวมงบประมาณ - 16,000 บาท 
 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 16,000   บาท 
 8.1ค่าจัดท าป้ายหน้าห้อง   เป็นเงิน  1,000  บาท 
 8.2ค่าชั้นวางเอกสาร  (2ชั้นX3,000) เป็นเงิน  6,000  บาท 
 8.3ค่าชุดโต๊ะ เก้าอี้ (3ชุดX3,000)  เป็นเงิน  9,000  บาท 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1ผู้บริหาร 
 9.2ครูและบุคลากรในวิทยาลัย 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ระบุตัวชี้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพทีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
 
11.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ครูและบุคลากรในวิทยาลัย
ประมาณ 200 คน 

ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 มีแหล่งจัดเก็บความรู้ของบุคลากรในวิทยาลัย 
 12.2 บุคลากรในวิทยาลัยมีสถานที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในสถานที่จริงและในอินเตอร์เน็ต 
 12.3 การจัดการความรู้ของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ...................................................  
                (อาจารย์กรณิกา  วัฒนลักขี)                 (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
                ครู      ครู 
         หัวหน้าโครงการ                       เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ..................................................................................................................................
       
             ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ........................................................................................................................... 
 
                     ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : งานประชุมบุคลากรของวิทยาลัยทุกเดือน (รหัส  025) 
2. ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีรพล มลิวัลย ์  ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางสาววราพร จีนเจริญ  หัวหน้าโครงการ 
   นางสาวศรุตา  เกิดผล  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีการด าเนินการทางการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา มีบุคลากรทางการ
บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา  ในการด าเนินการทางการศึกษาของสถานศึกษา จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการประชุม วางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โดยเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
ประชุมบุคลากรจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การท างานมีประสิทธิผล จึงได้ 
 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1  เพื่อให้การวางแผนการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน 
 5.3 เพื่อติดตามผลการท างานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 51 คน )ครู 46 คน และบุคลากร 5 คน(  ได้เข้าร่วมการประชุม
ประจ าเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ  
 5.2 อาจารย์ได้รับข่าวสารหรือเร่ืองราวต่าง ๆ จากผู้บริหาร เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การประชุม


 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาการด าเนินงาน  15 พฤษภาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริหาร 

20 พ.ค. 58  ฝ่ายบริหาร 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 23 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

3. จัดเตรียมเอกสารในการเข้า
ประชุม 

24 พ.ค. – 25 มิ.ย. 58 700 ฝ่ายวิชาการ 
 

4.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

21-28 ก.พ. 59 300 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

21- 28 ก.พ. 58  ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรุตา  เกิดผล) 

รวมงบประมาณ 1,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 1,000 บาท    
 8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์/กระดาษถ่ายเอกสาร   700 บาท 
 8.2 อื่น ๆ      300 บาท 
  รวม                           1,000 บาท 
  
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
  
 10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ครูและบุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนการสอน 
 10.2 ผลประเมินการทดสอบของครูและบุคลากร ท าให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในการได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน 
 
 
 
 
 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ มีการประชุมของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

-มีการติดตามการประชุมบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกเดือน 

-แบบสอบถามความคิดเห็น 
-สมุดบันทึกการประชุม 

  12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  ครูมีการวางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12.2  บุคลากรมีความเหมาะสมกับงาน 
 12.3  ผลการท างานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................    ลงชื่อ............................................ 
            (นางสาวราพร   จีนเจริญ)                              (อาจารย์ศรุตา   เกิดผล) 
        หัวหน้าโครงการ                                    ครู 
                                            เลขานุการโครงการ 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                  ที่ปรึกษาโครงการ 
 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
           
 
       ลงชื่อ........................................................                                                                                                            
                          (ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  (รหัส   031) 
2. ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   อาจารย์ธีรพล  มลิวัลย ์  ที่ปรึกษาโครงการ 
   อาจารย์สิริศักดิ์  คงตาวัน หัวหน้าโครงการ 
   อาจารย์พิทยาพล บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 การดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นส่งที่ดีและทุกคนควรกระท า หากทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ 
จะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และงานอนามัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพจึงจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างต่อเนื่อง  
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
 5.2 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันจากภาวะโรคที่แอบแผงในร่างกาย 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 ร้อยละ 75 ของบุคลากร เป็นผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีและมีแนวทางในการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง 
เชิงคุณภาพ 
 6.1 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 6.2 บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาการด าเนินงาน  15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริหาร 

18 พ.ค. 58 5,000 ฝ่ายบริหาร 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 19 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

3.ประชามสัมพันธ์โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

20 - 29 พ.ค. 58 8,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

4. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2  -10 มิ.ย.58 20,000 ฝ่ายวิชาการ 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรม  2  -10 มิ.ย.58 100,000 ฝ่ายบริหารงาน 

(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

11-117 มิ.ย. 58 5,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

7.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

22- 30 มิ.ย. 58  ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล  บุรงค์) 

รวมงบประมาณ 138,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 138,000 บาท     
 8.1 เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารอ่ืนๆ                 8,000  บาท 
 8.2 ค่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                20,000  บาท 
 8.3 ค่าจัดสถานที่                100,000    บาท 
  รวม                                     138,000  บาท 
  
     9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
 10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 75 ของบุคลากร ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 10.2 ผลประเมินการทดสอบของบุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ ของบุคลากรที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

-มีการติดตามการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

-แบบติดตามการตรวจสุขภาพ 

   
   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 บุคลากรของสถานบันการศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ส่งผลต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................    ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์สิริศักดิ์   คงตาวัน)                              (อาจารย์พิทยาพล   บุรงค์) 
         หัวหน้าโครงการ                                    ครู 
                                            เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
      ลงชื่อ.................................................... 
                     (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                    ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................           
 
       ลงชื่อ....................................................                                                                                                            
                     (ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
............................................................................................................................................................................. 
1.ชื่อโครงการ   : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   รหัส  033/1 
 กิจกรรม : เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา   
2.ลักษณะโครงการ  : ต่อเนื่อง 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  นายสิริศักดิ์  ดงตะวัน ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายสิริศักดิ์  ชายชาตรี หัวหน้าโครงการ 
  นายประเสริฐ  แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4.หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากวิทยาลัยแล้วผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา คือ 
ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักศึกษาหรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์
ในสังคมเป็นอย่างมากผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือ  เยาวชน  ที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ  แม่  
ซึ่งมีเวลาให้ลูก ๆ น้อยลงบางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานท าให้การ
ดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ด้วยเหตุนี้  วิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย  อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา  เป็นการเสริมสร้าง  พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  นักศึกษา 
 5.2 เพื่อช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา 
 5.3 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น 
 5.4 เพื่อนิเทศ ก ากับ การติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานระหว่างครู นักเรียนนักศึกษา และ ผู้ปกครอง 
ให้ดีขึ้น 
 5.5 เพื่อสร้างความเข้าใจของระหว่างครู นักเรียนนักศึกษา และ ผู้ปกครอง ให้ตรงกันในการด าเนินงานของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 5.6 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน 
 5.7 เพื่อให้ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 



 

6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ  
 6.1 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียนนักศึกษา 
บุคลากรจากทุกหน่วยงานมีการวางแผนด าเนินงานล่วงหน้า  มีข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนนักศึกษา 
ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง     
เชิงปริมาณ  
 6.2 นักเรียนระดับชั้น  ปวช .  ปวส . ที่มีปัญหา  จะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างน้อยร้อยละ  60 ของ
จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหา 
  
7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ล าดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เขียนโครงการ น าเสนอขออนุมัติ 16 พ.ค. 57  สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16 พ.ค. 57  ผู้อ านวยการ 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าปฏิทินเพื่อ

วางแผนงาน 
16 พ.ค. 57 2000 วิชาการ 

4. จัดเตรียมเอกสารการเก็บข้อมูล/เคร่ืองมือ
การประเมิน 

16 พ.ค. 57 200 สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
ประเสริฐ  แลงามตา 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกระดับชั้น
ทราบ /ส ารวจข้อมูลนักเรียน 

16 พ.ค. 57 300 สิริศักดิ์  ชายชาตรี 

6. เก็บรวบรวมข้อมูล / แผนที่บ้านนักเรียน 16 พ.ค. 57 1000 สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
7. ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 16  พ.ค. 57 

16  มี.ค.  58 
17.000 

 
ครูปกครอง 

8. สรุป  ประเมินผลโครงการ  จัดท ารูปเล่ม 16 มี.ค.  58  สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
9. ส่งผลการประเมิน 30  เม.ย.  58  สิริศักดิ์  ชายชาตรี 

 20.500  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 รายการ                                                                              จ านวนเงิน 
8.1 ค่าน้ ามันรถในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนส าหรับคุณครู 3,500   
8.2 กระดาษ  A4  80  แกรม  2  รีม 1,000 
8.3 กระดาษสี  A4  120 แกรม  1  รีม 1,000 
8.4 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

 
8.5 อ่ืน ๆ 500 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1    ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชวีศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2    เจ้าหน้าที่ 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
 10.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช. -ปวส.  ที่มีปัญหา  จะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างน้อยร้อยละ  60 ของ
จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา 
เชิงคุณภาพ 
 10.2  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียน  สามารถช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนที่มี
ปัญหาได้อย่างน้อย  ร้อยละ  80 
 10.3 ครูได้ทราบปัญหาของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 10.4 ครู โรงเรียน ผู้ปกครองได้จัดการศึกษาร่วมกัน  
 10.5 การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากทุกคนร่วมมือกันก็จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น 
11.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ80ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพอใจการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 

-มีการติดตามนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
-การสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียนที่เข้าร่วม 

-แบบติดตามพฤติกรรมการเรียน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปัญหาที่พบได้รับกาสนับสนุนแล้วได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
                    (อาจารย์สิริศักดิ์  ชายชาตรี)      (อาจารย์ประเสริฐ  แลงามตา) 
        ครู                                          ครู 
            หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  ไม่เห็นชอบ เพราะ.................................................................................................................................................. 
 
        ลงชื่อ...................................................  
                   (อาจารย์สิริศักดิ์   ดงตะวัน) 
                                        หัวหน้าปกครอง 
                                                                 ที่ปรึกษาโครงการ 
 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :พัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาประจ าปี 
 กิจกรรม : ศึกษาดูงานสถานศึกษา/หน่วยงานต้นแบบ 
2. ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา โดยการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นสิ่งส าคัญคือครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวทางและทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็น
พื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดคุณลักษณ์ตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 
 
5. วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

6.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 51 คน (ครู 46 คน และบุคลากร 5 คน) 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการท างานได้
 6.3 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถ
น าไปปรับใช้ในการท างานได้ 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2556) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1. มิ.ย. 58 3,000 ฝ่ายวิชาการ 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 มิ.ย.58 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3.เชิญวิทยากร 20 มิ.ย.58 1,000 ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล  บุรงค์) 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

20-30 มิ.ย.58 3,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

5.ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 1-10 ก.ค.58 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 
จัดเตรียมสถานที่  

11-23 ก.ค.58 30,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 24-27 ก.ค.58 150,000 ฝ่ายวิชาการ 
8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

28 ก.ค-9 ส.ค. 58 3,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15 ส.ค. 58 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล  บุรงค์) 

รวมงบประมาณ 200,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 200,000 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร       20,000 บาท 
 8.2 ค่าอาหาร (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง)             70,000 บาท 
 8.3 ค่าจัดสถานที่                  20,000 บาท 
 8.4 ค่าที่พัก                  70,000 บาท 
 8.5 ค่ารถ                   20,000 บาท  
 
 
 
 
 



 

9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 ท่าน 
 9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสถานศึกษา (ครูและบุคลากร) ได้รับการอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 10.2 ผลประเมินการทดสอบของครูที่เข้าอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 
11. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การทดสอบก่อนและหลังการเข้า
อบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจครูและ
บุคลากรที่เข้าอบรม 

-แบบนิเทศ 
-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
            (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์)   
                  หัวหน้างานวิชาการ                  ครู 
       หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  ไม่เห็นชอบ เพราะ.................................................................................................................................................. 
    
       ลงชื่อ...................................................  
                 (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                      ที่ปรึกษาโครงการ 
 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ...................................................  
                     (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รหัส  033/2 
 กิจกรรม  :   โฮมรูม    
2. ลักษณะโครงการ :   ต่อเนื่อง  
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  นายศรายุทธ    ยี่สุ่นเกตุ ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายสิริศักดิ์     ชายชาตรี หัวหน้าโครงการ 
  นายประเสริฐ  แลงามตา เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนเป็นวัยที่จะต้องได้รับการอบรมขัดเกลาให้เป็นคนที่ดีในทุกๆด้านในการที่จะให้เขาเป็นคนดีใน
ทุกๆด้านจ าเป็นต้องมีการอบรมขัดเกลาในทุกๆด้านอยู่เสมอ ดังนั้นการอบรมนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอยู่
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาการเรียนหรือไม่ก็ตาม 
 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อวางแผนงานด าเนินงานด้านแผนกปกครองในแต่ละปีการศึกษา  
 5.2 เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  
 5.3 เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของแผนกปกครอง  
 5.4 เพื่อสร้างความเข้าใจของบุคลากรในโรงเรียนให้ตรงกันในการด าเนินงานแผนกปกครอง 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ         
   6.1 ทุกหน่วยงานในแผนกปกครองมีการวางแผนด าเนินงานล่วงหน้า 
 6.2 มีข้อมูลข่าวสารด้านแผนกปกครองแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบทุกภาค เรียน และ ทุกคร้ังที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
เชิงปริมาณ       
   6.3 ทุกหน่วยงานในแผนกปกครองด าเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
  6.4  บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแผนกปกครอง 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี  พฤษภาคม2558 – เมษายน 2559) 

 
กิจกรรมท่ีจัด 

ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เขียนโครงการ น าเสนอขออนุมัติ 16  พ.ค. 58 - สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16  พ.ค. 58  ผู้อ านวยการ 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าปฏิทินเพื่อ

วางแผนงานในการโฮมรูม 
16  พ.ค. 58  ผู้อ านวยการ 

4. จัดเตรียมเอกสารการเก็บบันทึกข้อมูลในการ
โฮมรูมนักเรียน 

16  พ.ค. 58 500 ประเสริฐ  แลงามตา 

5. ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูและนักเรียนได้
ทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการโฮมรูมนักเรียน 

16  พ.ค. 58 - สิริศักดิ์  ชายชาตรี 

6. ด าเนินการโฮมรูมนักเรียน 16 พ.ค. 58 
30 เม.ย. 59 

 อาจารย์ที่ปรึกษา 

7. สรุป  ประเมินผลโครงการ  จัดท ารูปเล่ม 16  เม.ย.  59  สิริศักดิ์  ชายชาตรี 
8. ส่งผลการประเมิน 30  เม.ย.  59  สิริศักดิ์  ชายชาตรี 

งบประมาณ 500  

 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 500 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร      500 บาท  
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา  มีข้อมูลข่าวสารด้านแผนกปกครองแจ้งให้บุคลากรในวิทยาลัย
รับทราบทุกภาค เรียน  และ ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 10.2 ผลประเมินการสอบถามของนักเรียน ร้อยละ 80 ทุกหน่วยงานในแผนกปกครองด าเนินงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ 
 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนนักศึกษา  มี
ข้อมูลข่าวสารด้านแผนกปกครอง
แจ้งให้บุคลากรในวิทยาลัย
รับทราบทุกภาค เรียน  และ ทุกคร้ัง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

-มีการติดตามเข้าโฮมรูมทุกวัน 
-การสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียนนักศึกศึกษา 

-การเข้าเรียน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองมีความพอใจในการดูแลบุตรหลานที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์สิริศักดิ์  ชายชาตรี)        (อาจารย์ประเสริฐ  แลงามตา) 
     ครู                           ครู 
      หัวหน้าโครงการ                เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  ไม่เห็นชอบ เพราะ...................................................................................................................... 
    
   ลงชื่อ...................................................  
       (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
                                                                                                        หัวหน้าวิชาการ 
                          ที่ปรึกษาโครงการ 
 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................................................ 
 
   ลงชื่อ...................................................  
      (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                     ผู้อนุมัติโครงการ 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ   :  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (รหัสโครงการ  033/3) 
   กิจกรรม  :  ปฐมนิเทศ 
2.ลักษณะโครงการ   :  โครงการต่อเนื่อง 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวสุวรรณา   ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวกรณิกา  วัฒนลักขี หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล   บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4.หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ให้เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อนั้นมาจากสถานที่
แตกต่างกัน ทางวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปรับตัวด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฎระเบียน
วินัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในวิทยาลัยฯ แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อ
เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาใหม่ต่อสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ได้เรียนรู้การปรับตัวในด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตการศึกษาใน
วิทยาลัย 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดิการ  
นักศึกษาต่างๆ 
 5.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.5 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ 
 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75  
เชิงคุณภาพ 
 6.2 นักเรียน-นักศึกษา ได้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ และแนวทางการพัฒนาตนเอง 
 6.3 นักเรียน-นักศึกษา ได้เรียนรู้การปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตการศึกษาในวิทยาลัยฯ 



 

 6.4 นักเรียน-นักศึกษา ทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดิการนักศึกษา
ต่างๆ 
 6.5 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีขวัญและก าลังใจที่ดี 
 
7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน  1พฤษภาคม  - 30 มิถุนายน   2558 ) 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 1-15 พฤษภาคม 58 10,000 กลุ่มวิชาการ 
2.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 16-31 พฤษภาคม 58  กลุ่มวิชาการ 
3.ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 24  มิถุนายน 58  ครูทุกคน 
4.สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 30 มิถุนายน 58  ครูทุกคน 
รวมงบประมาณ - 10,000 บาท 
 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน  10,000  บาท 
 8.1.งบตกแต่งอาคารสถานที่    5,000  บาท 
 8.2.งบบริการน้ าดื่มและอาหาร    3,000  บาท 
 8.3.งบงานเอกสารต่าง ๆ     2,000  บาท 
 
9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1.นักเรียน นักศึกษา 
 9.2.ผู้ปกครอง 
 
10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
11.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่
เข้าร่วมโครงการจ านวน 384 คน  
คิดเป็นร้อยล่ะ 84.11 

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบประเมินความ
พึงพอใจกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม 

 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
 12.2 นักเรียน นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนาตนเอง 
 12.3 นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้การปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในการศึกษา 
 12.4 นักเรียน-นักศึกษา ทราบข้อมูล วัตถุประสงค์กิจกรรมนักศึกษา วินัย และสวัสดิการนักศึกษา 
 12.5 นักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ์และทัศนคติท่าดีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 12.6 นักเรียน-นักศึกษามีขวัญและก าลังใจที่ดีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ...................................................  
                (อาจารย์กรณิกา  วัฒนลักขี)               (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
                ครู                                                        ครู 
                               หัวหน้าโครงการ                    เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 



 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียสถานศึกษา      รหัส 034 
    กิจกรรม :ก าจัดขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายบุณยรัตน์  เพชรฉาย หัวหน้าโครงการ 
  นายเจริญรัตน์  ล้อมพิทักษ์ เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การก าจัดขยะมูลฝอย ขยะเหลือใช้ 
ขวดน้ าพลาสติกต่าง ๆ ต้องเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในเร่ืองของการทิ้งขยะให้กับนักเรียน 
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วจะท าให้สถานศึกษาดูสะอาด
สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียสถานศึกษาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความพึงพอใจและรักในสถาบันของตนสืบไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อการจัดการขยะมูล ฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกลูต่างๆ  
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
    6.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอยล้นถังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
    6.2 ลดปริมาณขยะลงได้และสามารถน าวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-10 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 -20 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(จัดอบรมการคัดแยกขยะ/ขยะน า
กลับมาใช้ใหม่ได้/ขยะพิษ/ขยะเศษ
วัสดุ) 

1 มิ.ย. - 31 มี.ค.59 7,000.- ฝ่ายวิชาการ 

4. รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

1 – 20 เม.ย. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

21 – 30 เม.ย. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.เจริญรัตน์  ล้อม

พิทักษ์) 
รวมงบประมาณ 10,000.-  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   10,000.-  บาท 
     8.1 เอกสาร   500.-   บาท 
     8.2 อาหารว่าง             1,000.-   บาท 
     8.3 ถังแยกขยะแต่ละชนิด        8,500.-   บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  แม่บ้าน 
     9.3 นักเรียน นักศึกษา 
     
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย 
 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัย 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบติตามประเมินผล 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบติตามประเมินผล 
 

 
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      13.1 ลดปริมาณขยะลงได้สามารถน าวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์บุณยรัตน์  เพชรฉาย)      (อาจารย์เจริญรัตน์   ล้อมพิทักษ์) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :พัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาประจ าปี    (รหัส035) 
 กิจกรรม : ศึกษาดูงานสถานศึกษา/หน่วยงานต้นแบบ 
2. ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
   นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
   นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา โดยการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นสิ่งส าคัญคือครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวทางและทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็น
พื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดคุณลักษณ์ตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประจ าปี 
กิจกรรมศึกษาดูงาน/หน่วยงานต้นแบบ เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประจ าปี กิจกรรมศึกษาดูงาน/
หน่วยงานต้นแบบ แบ่งเป็นความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปปรับใช้ใน
การท างานได้ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 4.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 51 คน (ครู 46 คน และบุคลากร 5 คน) 
เชิงคุณภาพ 
 4.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 



 

 4.3 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถ
น าไปปรับใช้ในการท างานได้ 
 
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2556) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1. มิ.ย. 58 3,000 ฝ่ายวิชาการ 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 มิ.ย.58 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3.เชิญวิทยากร 20 มิ.ย.58 1,000 ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล  บุรงค์) 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

20-30 มิ.ย.58 3,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

5.ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 1-10 ก.ค.58 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 
จัดเตรียมสถานที่  

11-23 ก.ค.58 30,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 24-27 ก.ค.58 150,000 ฝ่ายวิชาการ 
8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

28 ก.ค-9 ส.ค. 58 3,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15 ส.ค. 58 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล  บุรงค์) 

รวมงบประมาณ 200,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 200,000 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร                   20,000 บาท 
 8.2 ค่าอาหาร (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง)              70,000 บาท 
 8.3 ค่าจัดสถานที่                    20,000 บาท 
 8.4 ค่าที่พัก                   70,000 บาท 
 8.5 ค่ารถ                    20,000 บาท  
 
 



 

9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 ท่าน 
 9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสถานศึกษา (ครูและบุคลากร) ได้รับการอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 10.2 ผลประเมินการทดสอบของครูที่เข้าอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การทดสอบก่อนและหลังการเข้า
อบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจครูและ
บุคลากรที่เข้าอบรม 

-แบบนิเทศ 
-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
             (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)              (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
      หัวหน้างานวิชาการ                   ครู 
         หัวหน้าโครงการ       เลขานุการโครงการ 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :สัปดาห์ห้องสมุด   รหัส  037 
    กิจกรรม :จัดสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในสถานศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางเกศรินทร์  ทองปรุง หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวภัทรวดี  แก้วสุข  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย ห้องสมุดมีการพัฒนาด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดได้ใช้ศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วที่สุด ดังนั้นงานห้องสมุดจึงได้
จัดท าโครงการสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกคนมีนิสัย รักการอ่าน และรักการค้นคว้า 
 
5. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญของการอ่าน และรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 
     2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
  นักเรียนในระดับ ปวช และ ปวส มีนิสัยรักการอ่าน และใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น มากกว่าร้อย ละ 80 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในระดับ ปวช และ ปวส รักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 17 สิงหาคม 2558 – 28 สิงหาคม 2558 ) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 – 5 ส.ค. 58 500.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 7 -11 ส.ค.58 500.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ประสานงาน เจ้าหน้าที่ บรรณารักษณ์ 11 ส.ค. 58 

เป็นต้นไป 
1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานประชาสัมพันธ์) 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 17– 21 ส.ค. 58 2,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(เจ้าหน้าที่ บรรณารักษณ์) 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 23 – 26 ส.ค. 58  ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
7. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

27– 31 ส.ค. 58  ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ภัทรวดี แก้วสุข) 

รวมงบประมาณ  4,000  
   
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   4,000.-  บาท 
  
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
   10.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้บริการห้องสมุด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
จ านวน นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้
บริการห้องสมุด  

-สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด -แบบลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 

 
 
 



 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      12.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้บริการห้องสมุด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์เกศรินทร์  ทองปรุง)                        (อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
             
    การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ประกวดยอดนักอ่าน   รหัส  038 
    กิจกรรม :จัดประกวดยอดนักอ่าน 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางเกศรินทร์  ทองปรุง หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวภัทรวดี  แก้วสุข  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2554 เป็นหลักสูตรการศึกษามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี การอ่านมีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการรับรู้ข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ งานห้องสมุดจึงส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
5. วัตถุประสงค์ 

            1. เร้าใจบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป้าหมายให้เกิดความอยากรู้อยากอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มี
คุณภาพและเพื่อให้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการอ่าน 
           2. เพื่อแนะน าชักชวนให้เกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉานสามารถน าความรู้จากหนังสือไปใช้
ประโยชน์เกิดความเข้าใจในเร่ืองต่างๆดีขึ้น 
            3. เพื่อกระตุ้นแนะน าให้อยากรู้ อยากอ่าน หนังสือหลายอย่าง เปิดความคิดให้กว้าง ให้มีการอ่านต่อเน่ืองจน
เป็นนิสัย พัฒนาการอ่านจนถึงขั้นที่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เร่ืองที่อ่านได้ 

 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
  นักเรียนในระดับ ปวช และ ปวส มีนิสัยรักการอ่าน และเข้าร่วมโครงการประกวดยอดนักอ่าน มากกว่าร้อย 
ละ 80 

เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนในระดับ ปวช และ ปวส รักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 2. นักเรียนรู้จักเลือกหนังสือที่ดีและเป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 17 สิงหาคม 2558 – 28 สิงหาคม 2558 ) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 – 5 ส.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 7 -11 ส.ค.58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ประสานงาน เจ้าหน้าที่ บรรณารักษณ์ 11 ส.ค. 58 

เป็นต้นไป 
500.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานประชาสัมพันธ์) 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 17– 21 ส.ค. 58 5,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(เจ้าหน้าที่ บรรณารักษณ์) 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 23 – 26 ส.ค. 58  ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
7. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

27– 31 ส.ค. 58  ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ภัทรวดี แก้วสุข) 

รวมงบประมาณ  7,500  
   
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   7,500   .-  บาท 
  
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
    10.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดยอดนักอ่าน มากกว่าร้อย ละ 80 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
จ านวน นักเรียน เข้าร่วมโครงการ
ประกวดยอดนักอ่าน มากกว่าร้อย 
ละ 80 

-สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด -แบบลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 

 
 
 



 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      12.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดยอดนักอ่าน มากกว่าร้อย ละ 80 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์เกศรินทร์  ทองปรุง)                        (อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม      รหัส 039 
    กิจกรรม :ซ่อมแซมพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายอนุศักดิ์  บุญศรี  หัวหน้าโครงการ 
  นางเกศรินทร์  ทองปรุง เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดสวยงาม ปลอดภัยในด้าน
การจัดการเรียนการสอนการที่จะด ารงสภาพของโรงเรียนให้ได้มีคุณภาพดีและช่วยสนับสนุนคุณภาพงานด้าน
วิชาการแล้วสภาพแวดล้อมในรงเรียนต้องมีการติดตามดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ซึ่ง
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและช่วยสนับสนุนคุณภาพงานด้านวิชาการแล้ว  สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ต้องมีการ
ติดตามดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างจน
เปลี่ยนสภาพจากในอดีตอย่างมาก มีความสวยงามและควรที่จะมีการด ารงรักษาดูแลให้ปรากฏภาพให้เหมาะสม
สวยงามและดียิ่งขึ้น  
วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจและรักในสถาบันของตนสืบไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ทาสีสนามและท ารั้ว
ใหม่ 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการทั้งหมดต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยร้อยละ 80 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 สิงหาคม  – 31 ตุลาคม 2558) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 ส.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 -20 ส.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(เปลี่ยนหลังคา,ทาสีสนาม,ท ารั้ว
โรงเรียน) 

1 ก.ย.-31 ต.ค.58 504,200.- ฝ่ายอาคารสถานที่ 
(อ.อนุศักดิ์  บุญศรี) 

4. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน – 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

- 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.เกศรินทร์ ทองปรุง ) 

รวมงบประมาณ 508,200.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   508,200.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 9.3 ช่างรับเหมา 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัย 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 



 

12. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 12.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติอยู่ในสภาพเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 12.2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติมีบรรยากาศน่าเรียน 
 12.3 ระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงามอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนครูและนักเรียน 
 13.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี)                       (อาจารย์เกศรินทร์  ทองปรุง) 
                                      ครู       ครู 
  หัวหน้าโครงการ      เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :โครงการจัดซื้อหนังสือ – ต าราเรียน  รหัสโครงการ  040 
 กิจกรรม : จัดซื้อหนังสือ - ต าราเรียน 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีระพล  มลิวัลย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางกาญจนา                    มลิวัลย์    หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริฐ                   แลงามตา เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนออกไปประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งก็คือ การมีหนังสือและต าราเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในปริมาณที่เพียงพอและมี
คุณภาพเหมาะสม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดซื้อหนังสือ – ต าราเรียนเพี่อให้ผู้เรียนได้มี
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
 
5. วัตถุประสงค์   เพื่อจัดหาหนังสือ – ต าราเรียนที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานมีปริมาณเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย  
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 หนังสือ – ต าราเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 6.2  คุณภาพของหนังสือ – ต าราเรียนเป็นไปตามคุณลักษณะทีก าหนด   
 6.3  หนังสือ – ต าราเรียนมีเนื้อหาวิชาอย่างละเอียด ชัดเจนตรงตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัย 
       6.4  มีแบบฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะหรือทดสอบผู้เรียน 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ
ครูภายในสถานศึกษา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
3.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 
3.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

4 พ.ค. 58 
 

4 พ.ค. 58 
1-15 ต.ค. 58 
16-31 ต.ค. 58 

 
 

1,600,000 

ฝ่ายบริหาร 
 

(งานบริหาร/อ.ธีระพล  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ แลงามตา) 

รวมงบประมาณ 1,600,000  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 1,600,000 บาท 
                 ค่าหนังสือ – ต าราเรียนรวมทุกสาขา                        1,600,000      บาท 
 
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1  หนังสือ – ต าราเรียนที่จัดซื้อมีจ านวนเพียงพอและคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     10.2  ปริมาณการใช้ประโยชนห์นังสือต าราเรียนที่จดัซื้อ 
       10.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสือ – ต าราเรียน 
  
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- หนังสือ ต าราเรียนที่ใช้ในการ
เรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา
เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
 

-มีการติดตามการจัดซื้อหนังสือ
ต าราเรียน 
 

-เอกสารหลักฐานในการจัดซื้อ
หนังสือ - ต าราเรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้หนังสือต าราเรียน 

 
 



 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผู้เรียนได้รับหนังสือต าราเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
            (อาจารย์กาญจนา   มลิวัลย์)         (อาจารย์ประเสริฐ   แลงามตา) 
                  ครู                              ครู 
       หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
........................................................................................................................................................................... 

1. ชื่อโครงการ        : งานจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
                  รหัสโครงการ 041 
      กิจกรรม : จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีระพล  มลิวัลย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางกาญจนา                    มลิวัลย์    หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริฐ                   แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาออกไป
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือ การมีอุปกรณ์การเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพขึ้นเพี่อให้ผู้เรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
 
5. วัตถุประสงค์   จัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ  
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
   6.1อุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 6.2  คุณภาพของอุปกรณ์การเรียนเป็นไปตามคุณลักษณะทีก าหนด   
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี  1 มิถุนายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ
ครูภายในสถานศึกษา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
3.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 
3.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

2 มิ.ย.58 
 

2 มิ.ย.58 
1-15 พ.ย.59 
16-30 พ.ย.59 

 
 

200,000 

ฝ่ายบริหาร 
 

(งานบริหาร/อ.ธีระพล  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ แลงามตา) 

รวมงบประมาณ 200,000  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 200,000  บาท 
                ค่าอุปกรณ์การเรียนรวมทุกสาขา                        200,000      บาท 
 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1  อุปกรณ์การเรียนที่จัดซื้อมีจ านวนเพียงพอและคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       10.2  ปริมาณการใช้ประโยชนอุ์ปกรณ์การเรียนที่จัดซื้อ 
       10.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์การเรียน 
  
      11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- อุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในการเรียน
ของแต่ละสาขาวิชาเพียงพอคิดเป็น
ร้อยละ 80 
 

-มีการติดตามการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน 
 

-เอกสารหลักฐานในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้อุปกรณ์การเรียน 

 
  



 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผู้เรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในการเรียนอย่างเพียงพอและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์กาญจนา   มลิวัลย์)       (อาจารย์ประเสริฐ   แลงามตา) 
              ครู                         ครู 
 หัวหน้าโครงการ              เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  รหัสโครงการ  043 
 กิจกรรม : จัดซื้อหนังสือ - ต าราเรียน 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีระพล  มลิวัลย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางกาญจนา                    มลิวัลย์    หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริฐ                   แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนออกไปประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งก็คือ การมีวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนใช้ในปริมาณที่เพียงพอและมี
คุณภาพเหมาะสม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองขึ้นเพี่อเอ้ืออ านวยให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
5. วัตถุประสงค์   เพื่อจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ  
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
       6.1  วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 6.2  คุณภาพของวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามคุณลักษณะทีก าหนด   
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 16 พฤษภาคม – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ
ครูภายในสถานศึกษา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
3.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 
3.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

16 พ.ค. 58 
 

16 พ.ค. 58 
1-15 เม.ย. 59 
16-30 เม.ย.59 

 
 

1,200,000 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

(งานบริหาร/อ.ธีระพล  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ แลงามตา) 

รวมงบประมาณ 1,200,000 
 

 

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 1,200,000 บาท 
                 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองรวมทุกสาขา                        1,200,000      บาท 
 
 9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1  วัสดุสิ้นเปลืองที่จัดซื้อมีจ านวนเพียงพอและคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      10.2  ปริมาณการใช้ประโยชน์วัสดุสิ้นเปลืองที่จัดซื้อ 
      10.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
 
   11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการเรียน
การสอนของแต่ละสาขาวิชา
เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
 

-มีการติดตามการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 
 

-เอกสารหลักฐานในการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

 



 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์กาญจนา   มลิวัลย์)                     (อาจารย์ประเสริฐ   แลงามตา) 
                ครู                              ครู 
     หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  รหัสโครงการ  043 
 กิจกรรม : จัดซื้อหนังสือ - ต าราเรียน 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีระพล  มลิวัลย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางกาญจนา                    มลิวัลย์    หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริฐ                   แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนออกไปประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งก็คือ การมีวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนใช้ในปริมาณที่เพียงพอและมี
คุณภาพเหมาะสม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองขึ้นเพี่อเอ้ืออ านวยให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
5. วัตถุประสงค์   เพื่อจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ  
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
       6.1  วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 6.2  คุณภาพของวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามคุณลักษณะทีก าหนด   
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 16 พฤษภาคม – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ
ครูภายในสถานศึกษา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
3.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 
3.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

16 พ.ค. 58 
 

16 พ.ค. 58 
1-15 เม.ย. 59 
16-30 เม.ย.59 

 
 

1,200,000 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

(งานบริหาร/อ.ธีระพล  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ แลงามตา) 

รวมงบประมาณ 1,200,000 
 

 

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 1,200,000 บาท 
                 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองรวมทุกสาขา                        1,200,000      บาท 
 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1  วัสดุสิ้นเปลืองที่จัดซื้อมีจ านวนเพียงพอและคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       10.2  ปริมาณการใช้ประโยชนว์ัสดุสิ้นเปลืองทีจ่ัดซื้อ 
       10.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
 
   11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการเรียน
การสอนของแต่ละสาขาวิชา
เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
 

-มีการติดตามการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 
 

-เอกสารหลักฐานในการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

 
 



 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์กาญจนา   มลิวัลย์)       (อาจารย์ประเสริฐ   แลงามตา) 
  ครู                              ครู 
 หัวหน้าโครงการ                 เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบการให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  รหัสโครงการ  043 
 กิจกรรม : จัดซื้อหนังสือ - ต าราเรียน 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีระพล  มลิวัลย์     ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางกาญจนา                    มลิวัลย์    หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริฐ                   แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนออกไปประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งก็คือ การมีวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนใช้ในปริมาณที่เพียงพอและมี
คุณภาพเหมาะสม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองขึ้นเพี่อเอ้ืออ านวยให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีวัสดุสิ้นเปลืองใช้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
5. วัตถุประสงค์   เพื่อจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ  
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
      6.1  วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 6.2  คุณภาพของวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามคุณลักษณะทีก าหนด   
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 16 พฤษภาคม – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ
ครูภายในสถานศึกษา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
3.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 
3.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

16 พ.ค. 58 
 

16 พ.ค. 58 
1-15 เม.ย. 59 
16-30 เม.ย.59 

 
 

1,200,000 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

(งานบริหาร/อ.ธีระพล  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา  มลิวัลย์) 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ แลงามตา) 

รวมงบประมาณ 1,200,000 
 

 

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 1,200,000 บาท 
                 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองรวมทุกสาขา                        1,200,000      บาท 
 
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
  10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1  วัสดุสิ้นเปลืองที่จัดซื้อมีจ านวนเพียงพอและคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       10.2  ปริมาณการใช้ประโยชนว์ัสดุสิ้นเปลืองทีจ่ัดซื้อ 
       10.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
 
   11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการเรียน
การสอนของแต่ละสาขาวิชา
เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 
 

-มีการติดตามการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 
 

-เอกสารหลักฐานในการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

 



 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
           (อาจารย์กาญจนา   มลิวัลย์)            (อาจารย์ประเสริฐ   แลงามตา) 
     ครู                            ครู 
                   หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร   รหัส 045 
    กิจกรรม :ทัศนศึกษาดูงานภายนอก 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวธมกร  เหมะปาเลลัย หัวหน้าโครงการ 
  นายอนุศักดิ์  บุญศรี  เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรให้มีองค์ความรู้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของการพัฒนาแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการในยุค
ปัจจุบนัเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อสังคม  
วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อช่วยพัฒนาและน าความรู้มาบูรณาการ
ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรผู้ทรง
ความรูจ้ากภายนอก การศึกษาดูงานนอกสถานที่สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ทางวิชาการและเกิดการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงประมาณ 
     6.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 54 คน (ครู 48 คนและบุคลากร 6 คน) 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 70  มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 
     6.3 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 70  มีความรู้ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ท างานได้ 
     6.4 ครูและบุคลากรทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง : คน : ปี 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2558) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 ส.ค. 58 2,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 8 ส.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ติดต่อ/ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะ
ไป 

9 ส.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.อนุศักดิ์  บุญศรี) 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ 10 -20 ส.ค. 58 3,000.- ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

5. ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 1 – 10 ก.ย. 58 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 11 – 25 ก.ย. 58 5,000.- ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานวิชาการ) 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 -3 ต.ค. 58 45,000.- ฝ่ายวิชาการ 
8. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 4 – 13 ต.ค. 58 2,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
9. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

15 – 31 ต.ค. 58 2,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.อนุศักดิ์  บุญศรี) 

รวมงบประมาณ 60,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   60,000.-  บาท 
     8.1 ค่าเอกสาร         4,000.-    บาท 
     8.2 ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน/อาหารเย็น/อาหารเช้า/อาหารว่าง) 27,000.-    บาท  
    8.3 ค่าสถานที่พัก      17,000.-   บาท 
    8.4 ค่ารถ       12,000.-   บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ท่าน 
     9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
     9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 



 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 ร้อยละ 70  ของบุคลากรสถานศึกษา(ครูและบุคลากร)  ได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
     10.2 ผลประเมินการทดสอบของครูที่เข้ารับการศึกษาดูงาน ร้อยละ 70 มีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ได้รับการเข้าศึกษาดูงาน 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การทดสอบก่อนแหลังการเข้า
อบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน 

-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
12. ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา 
 กิจกรรมศึกษาดูงาน  ท าให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและน าทักษะที่ได้รับไปใช้ในสาขาวิชาชีพ
ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1 ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ธมกร   เหมะปาเลลัย)           (อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ   รหัส 046 
    กิจกรรม :จัดอบรมหัวข้อเร่ือง “การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ” 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวธมกร  เหมะปาเลลัย หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวศรุตา  เกิดผล  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรครู-อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มศักยภาพทางความคิดการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ  การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ   การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนขั้นพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรให้มีองค์ความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของการ
พัฒนาแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการในยุคปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อสังคม  
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการอบรมประชุมสัมมนา มาพัฒนาการ
เรียนการสอนและขยายผลจากการที่เข้าประชุมให้แก่ครูอาจารย์ร่วมสถาบัน 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 54 คน(ครู 48 คนและบุคลากร 6 คน) 
เชิงคุณภาพ 
   6.2 บุคลากรของสถานศึกษาน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปปรับใช้
ในการท างานได้ 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. เชิญวิทยากร 11 -20 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ 
     (หนังสือเชิญประชุม) 

18 พ.ค. 58 
เป็นต้นไป 

2,000.- ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 มิ.ย. 58 95,000.- ฝ่ายวิชาการ 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน - - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
7. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

- - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรุตา  เกิดผล) 

รวมงบประมาณ 100,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   100,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
      10.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ครูและบุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของบุคลากร
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-การสอบถามความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรที่เข้าอบรม 
-การทดสอบก่อนและหลังการเข้าอบรม 

-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-แบบนิเทศ 

 
12. ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา 
 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  ท าให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าทักษะที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       13.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ธมกร   เหมะปาเลลัย)           (อาจารย์ศรุตา  เกิดผล) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  :พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รหัสโครงการ 047 
 กิจกรรม : อบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
   นายธีระพล                       มลวิัลย์   ที่ปรึกษาโครงการ 
   นางกาญจนา                     มลิวัลย์   หัวหน้าโครงการ 
   นายประเสริฐ                    แลงามตา เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา โดยการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นสิ่งส าคัญคือครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวทางและทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็น
พื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดคุณลักษณ์ตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาประจ าปี กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาประจ าปี กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพแบ่งเป็นความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทาง
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 7.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 51 คน (ครู 46 คน และบุคลากร 5 คน) 
เชิงคุณภาพ 
 7.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 
 7.3 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถ
น าไปปรับใช้ในการท างานได้ 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันที่  1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารครูและ
บุคลากร 

4 พ.ค. 58 - ฝ่ายบริหาร 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 4  พ.ค. 58 - ฝ่ายบริหาร 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา   มลิวัลย์) 

3.เชิญวิทยากร 6 พ.ค.58 - ฝ่ายบริหาร 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ  แลงามตา) 

4.ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 - อบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ 

 
8-9 พ.ค 58 

 
120,000 

 

ฝ่ายบริหาร 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา   มลิวัลย์) 

8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 11 พ.ค. 58 3,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานบริหาร/อ.ประเสริฐ  แลงามตา) 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15 ส.ค. 
58 

3,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานบริหาร/อ.กาญจนา   มลิวัลย์) 

รวมงบประมาณ 126,000  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน  126,000  บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร                   6,000 บาท 
 8.2 ค่าของที่ระลึกวิทยากร                                                                 10,000     บาท 
 8.2 ค่าอาหาร (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง)            30,000 บาท 
 8.3 ค่าสถานที่                              20,000 บาท 
 8.4 ค่าที่พัก                  50,000 บาท 
 8.5 ค่ารถ                   10,000 บาท  
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 6 ท่าน 
 9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสถานศึกษา (ครูและบุคลากร) ได้รับการอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 

 10.2 ผลประเมินการทดสอบของครูที่เข้าอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
11. การประเมินผลโครงการ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ได้รับการอบรมทางวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การทดสอบก่อนและหลังการเข้า
อบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจครูและ
บุคลากรที่เข้าอบรม 

-แบบนิเทศ 
-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
             (อาจารย์กาญจนา  มลิวัลย์)      (อาจารย์ประเสริฐ  แลงามตา) 
      ครู                                         ครู 
       หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ส่งเสริมครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   รหัส 048 
    กิจกรรม :ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสาขาวิชาของตนเอง 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวธมกร  เหมะปาเลลัย หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวภัทรวดี  แก้วสุข  เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรครู-อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์ได้เพิ่มศักยภาพทางความคิดการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  การพัฒนาทางด้าน
วิชาชีพ   การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนขั้นพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่
การเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรให้มีองค์ความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของการพัฒนา
แนวทางทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดการในยุคปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อ
สังคม  
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกขึ้น เพื่อช่วยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสามารถน ามาปรับใช้ได้ดียิ่งขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ครู-อาจารย์เพิ่มศักยภาพความคิดและเพิ่มความรู้ความสามารถในการสอนและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 บุคลากรของสถานศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 บุคลากรของสถานศึกษาน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นไม่
น้อยกว่า  1  คนต่อปี 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2560) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ 13 - 22 พ.ค. 58 - ฝ่ายบริหารงาน 

(งานประชาสัมพันธ์) 
4. ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 23 - 31 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 มิ.ย. 58 300,000.- ฝ่ายวิชาการ 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน - - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
9. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

- - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ภัทรวดี  แก้วสุข) 

รวมงบประมาณ 300,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   300,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจได้ศึกษาต่อจ านวน 1 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ครูและบุคลากรได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรที่เข้าศึกษาต่อ 

-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
12. ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา 
 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ท าให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ
น าทักษะที่ได้รับไปใช้ในสาขาวิชาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ครูและบุคลากรได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ธมกร   เหมะปาเลลัย)           (อาจารย์ภัทรวดี  แก้วสุข) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   รหัส 049 
    กิจกรรม :จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวธมกร  เหมะปาเลลัย หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวชลดา  ทองพานิชย์ เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 6  
ตั้งแต่มาตรา 82-97 ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ เรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย                   หาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดวินัย             จะต้องได้รับ
โทษทางวินัยตามควรแก่กรณี ค าแนะน า ค าชี้แนะ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรประพฤติหรือปฏิบัติแต่ในสิ่ง
ที่ไม่ขัดกับข้อก าหนดวินัย รวมทั้งให้ความรู้ในเร่ืองการรักษาวินัยและการหาวิธีการหรือมาตรการในการป้องกันมิ
ให้ครูและบุคลากรกระท าผิดวินัย  
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านวินัยจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 ครูมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 พ.ค. 58 500.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 -20 พ.ค. 58 500.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

30 พ.ค. 58 
 

1,500.- ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 มิ.ย. 58 
เป็นต้นไป 

1,500.- ฝ่ายวิชาการ 

5. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน - 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

- 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ชลดา  ทองพานิชย์) 

รวมงบประมาณ 5,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   5,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
      10.1 ร้อยละ 100  ครูทุกคนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      10.2 ครูทุกคนมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนครูที่ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

-การประเมิน -การประเมิน 

 



 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       12.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และปฏิบัติ
ตนตามวินัยการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ธมกร   เหมะปาเลลัย)           (อาจารย์ชลดา  ทองพานิชย์) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจ าปี   รหัส 050 
    กิจกรรม :จัดเกียรติบัตรและรางวัลให้บุคลากรดีเด่นประจ าปี 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นางสาวธมกร  เหมะปาเลลัย หัวหน้าโครงการ 
  นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่บุคลากรได้ปฏิบัติสะสมตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญส่งผลให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการเปิดโอกาสที่ดี จะท าให้บุคลากรได้แสดงความสามารถสร้างผลงานจนเกิด
ความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว โรงเรียน และสังคมประเทศชาติต่อไป  
วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจ าปีในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป   
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
บุคลากรเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
   6.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 54 คน (ครู 48 คน และบุคลากร 6 คน) 
เชิงคุณภาพ 
   6.2 บุคลากรได้รับการประกาศเกียรติคุณดีเด่น เกิดความภาคภูมิใจให้กับตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 – 10 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 -25 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. คัดเลือกครูและบุคลากรดีเด่น 30 พ.ค. 58 

เป็นต้นไป 
1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 6 มิ.ย. – 28 ก.พ. 
59 

9,000.- ฝ่ายวิชาการ 

5. จัดเตรียมเกียรติบัตรพร้อมรางวัล 1 – 15 มี.ค. 59 2,000.- ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

16 มี.ค. – 31 มี.ค. 
59 

2,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

7. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

1 – 20 เม.ย. 59 2,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.เจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

รวมงบประมาณ 18,000.-  
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน    18,000.-  บาท 
      8.1 รางวัล             16,000.-  บาท 
     8.2 เกียรติบัตร  5,000.-  บาท 
  

9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
    9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 บุคลากรร้อยละ 10 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-ผลการปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 



 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      12.1 บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ธมกร   เหมะปาเลลัย)           (อาจารย์เจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  : ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา (รหัสโครงการเลขท่ี 057) 
      กิจกรรม  : 1. กิจกรรมทัศศึกษาโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาการบัญชี 
     2. กิจกรรมทัศศึกษานอกสถานที่ (การท าน้ าว่านหางจระเข้) สาขาการขาย/การตลาด 
     3. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ”์ 2558 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3.  ผู้รับผดิชอบโครงการ : 
   อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
   อาจารย์ศรุตา  เกิดผล  หัวหน้าโครงการ 
   อาจารย์เจษฎาพร  เรืองสุภาพ กรรมการ 
   อาจารย์บุณยรัตน เพชรฉาย กรรมการ 
   อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  กรรมการ 
   อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ  
  
4.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิด
ทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงจัดท าโครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ตามสาขาวิชาขึ้น        
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะ มีความรู้ และประสบการณ์ 
 5.2  เพื่อสืบสนอง องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 5.3 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญน ามาเพิ่มศักยภาพตนเอง สถาบันครอบครัว ชุมชนสังคม 
 5.4 เพื่อให้ครูนักเรียน น ามาสู่การให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพ ควบคู่กับความรู้ ความเข้าใจและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา 
 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจทุกสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถสืบสนองความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และน ามาเพิ่มศักยภาพตนเองได้ 



 

 6.3 นักเรียน นักศึกษามีทักษะ มีความรู้ มีประสบการณ์และเห็นความส าคัญน ามาเพิ่มศักยภาพตนเอง อีกทั้ง
ได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
 6.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และประสบการณ์ เพื่อน าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนและการ
ท างานในอนาคต   
 
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 มีนาคม 2558) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายประกัน 

1 มิถุนายน 2558 2,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 

2.ขออนุมัติโครงการ 9 มิถุนายน 2558 - อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

20-30 มิถุนายน 2558 3,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานประชาสัมพันธ์) 

4.ส ารวจผู้เข้าร่วม 20-30 กรกฎาคม 2558 3,500 อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 
5.เชิญวิทยากร 31 กรกฎาคม 2558 500 อ.พิทยาพล บุรงค์ 
6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน/
ติดต่อสถานที่ 

3-25 สิงหาคม 2558 10,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 
   7.1 กิจกรรมทัศศึกษานอกสถานที่ 
(การท าน้ าว่านหางจระเข้ 
   7.2 กิจกรรมทัศศึกษาโรงพิมพ์
ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  
   7.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน “วัน
นักประดิษฐ์” 2559  

 
7 สิงหาคม 2558 

 
19 กันยายน 2558 

 
2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
45,000 

 
45,000 

 
45,000 

ฝ่ายวิชาการ 
สาขาการขาย/การตลาด 

 
สาขาการบัญชี 

 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

7 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 3,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ) 

 
9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15มีนาคม 2559 4,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล บุรงค์) 

รวมงบประมาณ 161,000  
 
 
 



 

8.  งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 - งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท 
 8.1 ค่ารถ      80,000 บาท 
 8.2 ค่าอาหาร (อาหารว่าง / อาหารกลางวัน)   54,300 บาท  
 8.3 ค่าวิทยากร        9,000 บาท(รวมของที่ระลึก) 
 8.4 ค่าเอกสารต่างๆ      14,440 บาท 
  รวม      157,740  บาท 
 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1  วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน 
 9.2  ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 
 10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม 
 
11.การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
-ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

-การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ มีความรู้ และประสบการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 12.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถสืบสนอง องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 12.3 นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญน ามาเพิ่มศักยภาพตนเอง สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 12.4 นักเรียน นักศึกษา น ามาสู่การให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพ ควบคู่กับความรู้ ความเข้าใจและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
              ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ............................................... 
      (อาจารย์ศรุตา  เกิดผล)                 (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
   หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม      ครู 
                     เลขานุการโครงการ/กิจกรรม 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  : พัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาประจ าปี  รหัสโครงการ 058 
      กิจกรรม  : อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
2.  ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
   อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
   อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
   อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ   
4.  หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานขององค์กรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
รุนแรงและมีทิศทางไม่แน่นอน ดังเช่น การด าเนินงานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารวิทยาลัย เป็นแนวคิดที่
ภาครัฐต้องการให้สถาบันการศึกษาของรัฐปรับปรุงระบบการบริหาร ท าให้ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กรที่เคยมี
มาในอดีตจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต้องมีความเข้าใจใน
พลวัตรที่เกิดขึ้น  เพื่อที่สามารถก าหนดทิศทางและการน าพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปรับไปสู่การบริหารงานในระบบใหม่ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  ระบบงบประมาณ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
และเชื่อถือได้  ดังนั้นผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีแนวทางและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็น
รูปธรรมและครอบคลุมทั้งการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์  ภารกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์กร เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้  จึงได้จัดโครงการอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขึ้น ซึ่งเป็น
โครงการที่เหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการก าหนดและทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
        
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อก าหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนระยะยาวและ
แผนปฏิบัติขององค์กร 
 5.2  เพื่อให้ทราบแนวทางในการบริหาร ติดตามผล และประเมินทางกลยุทธ์ 
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  57 คน  (ครู 51 คน บุคลากร 6 คน) 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
และสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ 



 

 
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 เมษายน 2558 – 15 มิถุนายน 2558) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
ประกัน 

1 เมษายน 2558 2,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 

2.ขออนุมัติโครงการ 9 เมษายน 2558 - อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

9-20 เมษายน 2558 1,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานประชาสัมพันธ์) 

4.ส ารวจผู้เข้าร่วม 20-30 เมษายน 2558 - อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 
5.เชิญวิทยากร 2 พฤษภาคม 2558 500 อ.พิทยาพล บุรงค์ 
6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน/
จัดเตรียมสถานที่ 

3-25 พฤษภาคม 2558 10,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

26-27 พฤษภาคม 
2558 

30,000 ฝ่ายวิชาการ 

8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 28 พฤษภาคม – 9 
มิถุนายน 2558 

3,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ ยี่สุ่น

เกตุ) 
9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15 มิถุนายน 2558 4,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล บุรงค์) 

รวมงบประมาณ 50,500  
8.  งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 - งบประมาณ จ านวน 50,500 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร       5,000 บาท 
 8.2 ค่าอาหาร (อาหารว่าง / อาหารกลางวัน) 20,000 บาท (2 วัน) 
 8.3 ค่าจัดสถานที่       5,500  บาท 
 8.4 ค่าวิทยากร     20,000 บาท(รวมของที่ระลึก) 
 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1  วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน 
 9.2  ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 
 



 

 10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 10.2 ผลการประเมินการทดสอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรม ร้อยละ 85 มีความรู้การ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามากขึ้น 
 
11.การประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

-ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม
การวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-การทดสอบก่อนและหลังการเข้าอบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรที่เข้าอบรม 

-แบบกิจกรรมทดสอบความรู้
และภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
              ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ............................................... 
           (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)                 (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ประกัน      ครู 
               หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม         เลขานุการโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
................................................................................................................................................................................. 
1. ชื่อโครงการ  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน/ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (059) 
   กิจกรรม  -  
2.    ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
3.    ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว 
 
4.    หลักการและเหตุผล  
    การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ฉะนั้นเพื่อเป็นการประเมินว่ากิจกรรม
ที่นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมนั้น ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนขึ้น 
 
5.    วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและตามความถนัด 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีการเรียนรู้นอกเวลา รักการท างานร่วมกัน 
 3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
 4. เพื่อให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 
6.    เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 -     อาจารย์ผู้ควบคุม จ านวน 3 คน และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี จ านวน 20 คน 
 -     ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษามีความรู้ สามารถให้ความรู้แก่ชุมชนได้ตามความเหมาะสม 
 -     ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา มีความกล้าแสดงออก และร่วมกิจกรรกับชุมชนอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       7.   ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี   17 พ.ค. 2558 และ เม.ย. 2559) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะครูภายในสถานศึกษา 18 พ.ค. 58 และ 1 เม.ย. 59 - ฝ่ายบริหาร 

(อาจารย์ธีระพล  ) 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 19 พ.ค. 58 และ 2 เม.ย. 59 - 

 
ฝ่ายบริหาร 

(ผู้อ านวยการ) 
3.ก าหนดวัน และติดต่อสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม 

20 พ.ค. 58 และ 5 เม.ย. 59 12,000 ฝ่ายประสานงาน 
(อาจารย์บุณยรัตน ) 

4.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ประชาสัมพันธ์ 

20 พ.ค. 58 และ  6 เม.ย. 
59 

30,000 ฝ่ายประสานงาน 
(อาจารย์บุณยรัตน ) 

5.ด าเนินการจัดกิจกรรม 27-29 พ.ค. 58 และ 19-21 
เม.ย. 59 

8,000 (อาจารย์บุณยรัตน ) 

6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

5 มิ.ย. 58 และ 26 มิ.ย. 59 - (อาจารย์บุณยรัตน ) 

7.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

29 มิ.ย. 59 - 
 

(อาจารย์รุ่งราตรี) 

รวมงบประมาณ 50,000  
 8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 50,000 
 8.1 ค่าเอกสาร      30,000  บาท 
 8.2 ค่าเช่าสถานที่ (2 ที่)     12,000  บาท 
 8.2 ค่าอาหาร        1,000  บาท 
 8.3 ค่าน้ ามันรถ        4,000  บาท 
 8.4 เบี้ยเลี้ยงครูและเด็ก       3,000  บาท 
 
9.    หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 หน่วยงานทีจัดกิจกรรม 
 9.2 ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงนักเรียน/นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาบัญชี 
10.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 75 ของนักเรียนนักศึกษามีความรู้ สามารถให้บริการความรู้แก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 



 

 10.2  ผลการประเมินของนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 75  มีความกล้าแสดงออก และร่วมกิจกรรกับชุมชน
อย่างมีความสุข 
 
      11.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ร้อยละ ของนักเรียน/นักศึกษามี
ความรู้ สามารถให้บริการความรู้แก่
ชุมชน 

- การสังเกตการแนะน าและบริการ
ของนักเรียนแก่ชุมชน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     12.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถให้บริการความรู้แก่ชุมชน  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................. 

(อาจารย์บุณยรัตน  เพชรฉาย) 
หัวหน้าโครงการ 

 
 
ลงชื่อ.................................................. 

(อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว) 
ครู 

เลขานุการโครงการ 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

1.ชื่อโครงการ  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
  งาน   ฝ่ายวิชาการ 
   กิจกรรม  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้สู่ชุมชน 
2. แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการแก่ชุมชน 
   ยุทธศาสตร์  พัฒนาด้านวิชาการ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว    
4.ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
5.หลักการและเหตุผล  
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างแท้จริง ฉะนั้นเพื่อเป็นการประเมินว่ากิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมนั้นประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด จึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนขึ้น 
 
6.วัตถุประสงค์   
 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและตามความถนัด 
 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีการเรียนรู้นอกเวลา ฝึกการท างานร่วมกัน  
 3.เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
 4.เพื่อให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 
7.เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของเวลาเรียน 

-นักเรียนนักศึกษาเข้าใจความสามารถและความถนัด
ของตนเอง 
-นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
-นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ชุมชน 

 
 
 
 
 



 

8.กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ
ประมาณการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะครูภายในสถานศึกษา 
2.ก าหนดวันและกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
-กิจกรรมบรรยายให้ความรู้สู่ชุมชน 
3.สรุปประเมินผล 

พ.ค. – ก.ย. 56 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
เสร็จกิจกรรม 

 
 
50,000 

 
 
อ.รุ่งราตรี  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  
 
9. ผลการด าเนินงาน 
 9.1 การด าเนินงาน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 9.2 ระยะเวลาด าเนินการ 
-  เวลาด าเนินการตามแผน ตลอดปีการศึกษา 
  -  สรุปเวลาด าเนินการจริง เร่ิม พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557 
 
 9.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
  - ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  - คณะครู วิทยาลัยอาชีวะศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
 
 9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และรายงานผล
ดังนี้ 
  9.4.1 ออกหนังสือเชิญประชุม 
  9.4.2 ก าหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลงานวิชาการ 
  9.4.3 จัดเตรียมสถานที่ ตามมติที่ประชุม 
  9.4.4 มอบหมายงานตามหน้าที่ ตามมตทิี่ประชุม 
  9.4.5 น านโยบายมติที่ประชุมแจ้งให้ ผู้บริหารภายในและคณะครูทุกท่านรับทราบ (เชิญประชุม) 
  9.4.6 ผู้บริหารภายในและคณะครูทุกท่าน ด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติ ในฝ่ายงานของแต่ละ
ท่าน 
  9.4.7 ประเมินและสรุปการจัดกิจกรรม 
  หลักฐานร่องรอย   (สรุปมาจากร่องรอยเอกสาร ณ ฝ่ายวิชาการ)  คือ  
              - ผลการประเมินภายในสถานศึกษาประจ า  



 

              - คู่มือการปฏิบัติงาน ในภาระหน้าที่ต่าง ๆ        
             - ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน (ผลงาน) 
              - ผลการประเมินคุณภาพประจ าปี (SAR)       
             - ค าสั่งแต่งต้ังการจัดท าแผน/หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุม 
 9.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
  9.5.1 นักเรียนน้อยละ 70 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  9.5.2 นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสามารถของตนเอง 
                           9.5.3 นักเรียนนักศึกษาแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
  9.5.4 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถปฏิบัติกิจกรรมของชุมนุมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความถนัด 
  9.5.5 นักเรียนนักศึกษามีการเรียนรู้นอกเวลาและฝึกการท างานร่วมกัน 
 9.6 สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน / กิจกรรม /โครงการ  
(สรุปมาจากร่องรอยเอกสาร วิชาการ ) 
  -  อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80  
10. ปัญหาและอุปสรรคของงาน / กิจกรรม /โครงการ 
  1. ชุมชนมาร่วมงานน้อย 
              2. ปริมาณคนมากกว่าปริมาณงานที่แสดง 
 3. นักเรียนนักศึกษา ไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์จากการเรียนรู้งานวิชาการเท่าที่ควร 
11.ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดงานให้ตรงกับวันหยุดหรือวันพักผ่อนของชุมชน  
             2. ควรพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 
                                                   ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน 
                                                             (นางสาวรุ่งราตรี   เรืองแก้ว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ความเห็นฝ่ายวิชาการท่ีรับผิดชอบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          
                                     ลงชื่อ................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                 ( นางสาวสุวรรณา   ดวงจินดา ) 
 
 ความเห็นฝ่ายวิชาการท่ีรับผิดชอบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
              ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการ 
                  ( ดร. ดวงฤทธิ์    เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถานประกอบการจัดบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
2.ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง (060) 
3.ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว 
4.หลักการและเหตุผล 
     เน่ืองด้วยการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใน
มาตรา 8 การจัดการศึกษา (ข้อ 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นทางวิทยาลัยเห็นว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนส่งเสริมให้ผู้เรียนออกไปสัมผัสชีวิตผู้ที่ได้รับความยากล าบากในสังคม ฝึกให้เป็นผู้เสียสละ รับใช้
ชุมชน และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
5.วัตถุประสงค์   
 5.1  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้มีจิตเป็นสาธารณะ มีความเสียสละและอาสาช่วยเหลือสังคม 
 5.2  เพื่อให้หน่วยงาน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และมีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 
6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 วิทยากร 1 คน ครูผู้ควบคุมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจจ านวน 2 คน นักเรียนระดับ ปวช.3 
สาขาการขาย จ านวน 25 คน รวม 28 คน 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีความกล้าแสดงออก และให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 6.3 นักเรียนร้อยละ 75 ได้รับความรู้ และทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
   
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะครูภายในสถานศึกษา 21ธ.ค. 58 
 

 
- 

ฝ่ายวิชาการ 
(อาจารย์สุวรรณา  ดางจินดา) 

2. ขออนุมัติจาก สช. 22 ธ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 
(อาจารย์สุวรรณา  ดางจินดา) 

3. ค าสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ 25 ธ.ค. 58 - ฝ่ายบริหาร 
(อาจารย์ธีระพล  มลิวัลย์) 

3. เชิญวิทยากร 4 ม.ค. 59 - ฝ่ายประสานงาน 
(อาจารย์บุณยรัตน  เพชรฉาย) 

4. ประชาสัมพันธ์ครูและนักเรียน
ทราบ 

18 ม.ค. 59 - ฝ่ายประสานงาน 
(อาจารย์บุณยรัตน  เพชรฉาย) 

5. จัดเตรียมสถานที่ 28 ม.ค. 59 - ฝ่ายอาคารสถานที่ 
(อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี) 

6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 6, 13 และ 
20 ก.พ. 59 

- (อาจารย์บุณยรัตน  เพชรฉาย) 

7. จัดท าราบงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

29 ก.พ. 59 - งานวิชาการ 
(อาจารย์รุ่งราตรี  เรืองแก้ว) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. งบประมาณการค่าใช้จ่าย (เป็นงบจาก สช.) 
     งบประมาณจ านวน – 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ท่าน 
 9.2 ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 นักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาการขาย 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความกล้าแสดงออก และให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 10.2 ผลการประเมินจากการสังเกตนักเรียนระดับ ปวช.3 ร้อยละ 80 มีความรู้ และทักษะวิชาชีพในการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 
 
11. การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-ร้อยละ ของนักเรียนมีความกล้า
แสดงออก และให้บริการแก่
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

- สังเกตการณ์ให้บริการ 
- สอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพในการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ลงชื่อ.................................................. 

(อาจารย์บุณยรัตน  เพชรฉาย) 
หัวหน้าโครงการ 

 

 
ลงชื่อ.................................................. 
          (อาจารย์รุ่งราตรี   เรืองแก้ว) 

ครู 
เลขานุการโครงการ 

 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
........................................................................................................................................................................... 

1. ชื่อโครงการ    : พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยผู้เรียน 
           รหัสโครงการ 062 
          กิจกรรม    : ผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน – นักศึกษาแต่ละสาขา 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา     ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายพิทยาพล  บุรงค์   หัวหน้าโครงการ 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา ประเทศในทุกๆด้านอย่างกว้างขวางมีการ ค้นคว้าทดลองวิจัยซึ่งล้วนเป็น
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่างๆ และได้ ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย โดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้เพราะข้อมูล ข่าวสารเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ยากที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ที่
แท้จริง  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่
ได้น าไปใช้ประโยชน์โดยจัดท าแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๐ ในพันธกิจด้านที่ ๑ ว่าด้วย การจัดการเรียน
สอนและกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้
ผู้เรียนได้พัฒนาในสถานที่จริงและโครงการที่น าไปใช้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ทั้งนี้สถานศึกษา ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตชิ้นงาน
ที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่จะต้องน าไปใช้ประโยชน์ได้ สถานศึกษาจึงได้ท าการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการทุกแผนปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
สถานศึกษาได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการจัดท าโครงงานทุกชิ้นงาน สถานศึกษาได้ท าการสนับสนุน
บุคลากรทุกสาขาวิชาให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาประจ าโครงการ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการดูแลนักศึกษาทุก
กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถผลิตโครงงานและน าไปมอบให้แก่ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมอบให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา โดยทุกสาขางานต้องด าเนินตามวงจรคุณภาพ PDCA 
เพื่อให้เกิดกระบวนการการท างานที่เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  
 
 
 
 



 

5.วัตถุประสงค์    
 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ผลิตงานวิจัยหรือ 
เอกสารทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน - 
นักศึกษา  
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้เป็นประโยชน์กว้างขวาต่อไป 
 3. เพื่อน าผลงานส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ  
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  
  สนับสนุนให้นักเรียน-นักศึกษา ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
  - ระดับ ปวช.3 3 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน 
  - ระดับ ปวส.2 3 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ  
  ผลงานที่นักเรียน-นักศึกษา ผลิตได้รับการจัดพิมพ์ เป็นรูปเล่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
การส่งเข้าประกวดในระดับต่างๆ และแพร่หลายต่อการศึกษา  
 
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันที่  พฤษภาคม 2558 – เมษายน 2559 ( 1 ปีการศึกษา ) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน  
2. สร้างหรือผลิตผลงาน  
3. แก้ไขผลงาน/ จัดท ารูปเล่ม  
4. น าไปใช้/เผยแพร่ผลงาน 
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

พฤษภาคม-มิถุนายน 
 

กรกฎาคม-กันยายน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 
ธันวาคม-มีนาคม 

เมษายน 

- 
 

150,000 
50,000 
100,000 

-0 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

รวมงบประมาณ 300,000  
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชี/การขาย การตลาด/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 9.2 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 9.3 ฝ่ายวิชาการ 
 9.4 นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 



 

   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ชิ้นงานของนักเรียน – นักศึกษา  
 10.2 รางวัลหรือการน าไปใช้ประโยชน์ ระดับโรงเรียน วิทยาลัย ชุมชน จังหวัด ภาคและประเทศ 
 
      11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียน-นักศึกษา ผลิตงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
- ระดับ ปวช.3 3 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน 
- ระดับ ปวส.2 3 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน 
2. นักเรียนนักศึกษาน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ในระดับโรงเรียน 
วิทยาลัย ชุมชน จังหวัด ภาคและ
ประเทศ 
 

มีผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ชิ้นงานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยผู้เรียน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  นักเรียน – นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาตนเองในการผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา 
  12.2  ผลงานที่นักเรียน – นักศึกษา ผลิตได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่ม เผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
สถาบันอื่น เป็นการสร้างชื่อเสียงต่อตนเองและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์)                      (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
  ครู                              ครู 
 หัวหน้าโครงการ                               เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ         :ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและบทความทาง
  วิชาการ   รหัส 064 
    กิจกรรม :จัดท างานวิจัย 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายอนุศักดิ์  บุญศรี  หัวหน้าโครงการ 
  นายพรหมรัตน์  บุรชล  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา เพื่อผลิตผลงานทางด้านวิชาการ การท าวิจัยทางการ
ศึกษา การท าวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่าง ๆ   โดยการ
สนับสนุนบุคลากรในการผลิตผลงานทางด้านวิชาการจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนทางด้านการก าหนดนโยบาย การ
ตั้ง KPI และการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและบทความทางวิชาการตามเป้าหมายก าหนดผลงานวิจัยวิจัยในชั้นเรียน หรือการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนจ านวน  ผลงานด้านงานวิจัยทางการศึกษา หรือสิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางด้านวิชาการ ผลิตสื่อการสอน
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาต่อไป   
 
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ 
     5.2 เพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการของครูมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
     5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา 
     5.4 เพื่อสร้างความสามัคคี การท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา 
     5.5 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแสดงผลงานทางด้านวิชาการ    
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
    6.1 ร้อยละ 80  ครูมีผลงานการวิจัยจ านวน 1 คน : 1 ชิ้น 
เชิงคุณภาพ 
    6.2 ครูน าผลงานการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน    



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2558   – 30 เมษายน 2559) 
ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 -10 ต.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 11 -20 ต.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(การผลิตผลงานทางวิชาการ) 

21 ต.ค.-31 พ.ย.
58 

43,000.- ฝ่ายวิชาการ 
 

4. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทาง
การศึกษา(ครู) ด้านการผลิตสื่อการสอน 

1 – 31 ธ.ค. 58 2,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. ชี้แจงวิธีการรายงานผลงานตาม
แบบฟอร์มรายงานของโรงเรียน 

1 – 8 ม.ค. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. ลงทะเบียนชื่อผลงาน/ติดตามผลงาน
เป็นระยะตามแผนงาน 

9 ม.ค. – 31 
มี.ค. 59 

500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

7. รวบรวมและสรุปผลรายชื่อผลงาน 1 – 20 เม.ย. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

8. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

21 – 30 เม.ย. 
59 

1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.เกศรินทร์ ทองปรุง ) 

รวมงบประมาณ 50,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   50,000.-  บาท 
     8.1 งบประมาณสนบัสนนุคา่เดนิทาง , ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
นอกสถานที่   จ านวน  15,000 บาท 
     8.2  งบประมาณ โดยประมาณในการผลิตผลงานวิชาการสื่อการสอนสนับสนุนบุคลากรทางการศกึษา (ครู) 
จ านวน 25,000 บาท 
     8.3  ผลงานวิจัยวิจัยในชั้นเรียน หรือการผลิตสื่อการเรียนการสอนจ านวน(ครู) งบประมาณ    10,000 บาท    
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
    9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
 



 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 ร้อยละ 80  ของจ านวนครูที่มีผลการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-จ านวนครูที่มีผลงานวิจัย 
-ร้อยละ 80 ของครูที่น าผลงานไปใช้ 

-การติดตามการน าไปใช้ 
-การตรวจสอบ 
 

-แบบติดตาม 
-แบบตรวจสอบ 
 

 
12. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 ได้ส่งผลงานงานวิจัยไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ  
 
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     13.1 ครูมีผลงานวิจัย  1 ชิ้น : 1 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     13.2 จ านวนการน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี)                       (อาจารย์พรหมรัตน์  บุรชล) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ         :งานเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ   รหัส 065 
    กิจกรรม :ส่งผลงานวิจัยไปยังสถานศึกษาอื่น 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายอนุศักดิ์  บุญศรี  หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวทองพูน  ขันซ้าย  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย
ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญแสดงถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบัน
อีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ   
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการงานเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ   เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ รวมทั้งได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน อันน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ครูมีประสบการณ์ในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการการผลิตและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 วิทยาลัยฯ มีผลงานทางด้านวิชาการผลงานวิจัยทางการศึกษาส าหรับเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 วิทยาลัยฯ มีผลงานด้านวิชาการผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม 2558   – 28 กุมภาพันธ์ 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-10 พ.ค. 58 500.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 -20 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(ท าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ไป
สถานศึกษาต่าง ๆ) 

21 พ.ค.-31 ธ.ค.
58 

3,500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/งานวิจัย/อ.อนุศักดิ์  

บุญศรี) 
4. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 
(แบบตอบรับการใช้ประโยชน์งานวิจัย) 

1 – 31 ม.ค. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

1 – 20 ก.พ. 59 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ทองพูน  ขันซ้าย ) 

รวมงบประมาณ 5,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   5,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
       10.1 สถานศึกษามีบุคลกรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางการศึกษา 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
แบบตอบรับผลงานวิจัยในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

-แบบตอบรับผลงานวิจัย 
 

-แบบตอบรับผลงานวิจัย 
 

 
 
 



 

12. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 ได้ส่งผลงานวิจัยไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1 สถานศึกษามผีลงานวิจัยทางการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์อนุศักดิ์  บุญศรี)                       (อาจารย์ทองพูน  ขันซ้าย) 
                                      ครู                  ครู 
                             หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ชมรมต่าง ๆ      รหัส 066 
    กิจกรรม :ชมรมด้านวิชาการ/ด้านกีฬาและนันทนาการ/ด้านศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายบุณยรัตน์  เพชรฉาย หัวหน้าโครงการ 
  นายสิริศักดิ์  คงตาวัน  เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยม  ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อ
ส่วนรวมน าความรู้ทางวิชาการ และสามารถน าไปพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ให้นักเรียน
เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมีจิตส านึกที่ดี 
 วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการกิจการชมรมต่างเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของตนสืบไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส านึกที่ดี  
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
    6.1 ร้อยละ 80  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมชมรม 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 มิถุนายน 2558  – 31 มกราคม 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-10 มิ.ย. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 -20 มิ.ย. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
(คัดแยกชมรม 5 ด้าน) 

21 มิ.ย. - 31 
ธ.ค.59 

16,000.- ฝ่ายวิชาการ 

4. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 1 – 20 ม.ค. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

21 – 31 ม.ค. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.สิริศักดิ์  คงตาวัน) 

รวมงบประมาณ 20,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   20,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
    9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  
     
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
      10.1 ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 
 
 
 



 

12. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
        ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมชมรม     
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       13.1 ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์บุณยรัตน์  เพชรฉาย)      (อาจารย์สิริศักดิ์  คงตาวัน) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ร่วมท าความดีและจิตอาสา      รหัส 068 
    กิจกรรม :การท าความดีและจิตสาธารณะ 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
  นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายบุณยรัตน์  เพชรฉาย หัวหน้าโครงการ 
  นายปราโมทย์  กลิ่นล าดวน เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ให้นักเรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการมี
จิตส านึกที่ดีรู้จักช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวมและผู้ด้อยโอกาส งานจิตอาสาเป็นสิ่งที่ท าให้เยาวชนได้หัน
มาท าความเข้าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น 
วิทยาลัยฯ เห็นสมควรจัดโครงการร่วมท าความดีและจิตอาสาเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมสืบไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
     6.1 ร้อยละ 80  ครูและนักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
เชิงคุณภาพ 
     6.2 ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558  – 30 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-10 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 11 -20 พ.ค. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

1 มิ.ย. - 31 มี.ค.
59 

20,000.- ฝ่ายวิชาการ 

4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านจิตสาธารณะ 1 – 5 มิ.ย. 58 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

5. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 1 – 20 เม.ย. 59 1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

20 – 30 เม.ย. 
59 

1,000.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ปราโมทย์  กลิ่น

ล าดวน) 
รวมงบประมาณ 25,000.-  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   25,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
     9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  
     
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
      10.1 ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนทุกคน
เป็นผู้มีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-การสังเกต 
-แบบประเมินผล 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-การสังเกต 
-แบบประเมินผล 



 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      13.1 ร้อยละ 80   ครูและนักเรียนทุกคนเป็นผู้มีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์บุณยรัตน์  เพชรฉาย)      (อาจารย์ปราโมทย์  กลิ่นล าดวน) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : กีฬาและนันทนาการ ( 069 ) 
 กิจกรรม : กีฬาสีภายใน 
 กิจกรรม : กีฬาประเพณีสัมพันธ์ 
 กิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพ   
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  นายเจริญรัตน์  ล้อมพิทักษ์          ที่ปรึกษาโครงการ 
  นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ หัวหน้าโครงการ 
  นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  
ตามหลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนา เสริมสร้าง ประสบการณ์ 
นอกห้องเรียน กิจกรรมต่างๆ ก็เป็นส่วนเสริมส าคัญ ที่จะเติมเต็มให้นักเรียน-นักศึกษา มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อช่วยพัฒนานักเรียน-นักศึกษา 
ในด้านต่างๆ เช่น การท างานเป็นทีม มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน ฝึกความอดทน การเข้าสังคม   การให้อภัย โดยสิ่ง
เหล่านี้สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานในอนาคตได้ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทางด้านกีฬา 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 6.1 นักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาจ านวนร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
 6.2 นักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ ทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 – 10 เมษายน 2559) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 1. มิ.ย. 58 3,000 ฝ่ายบริหาร 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 มิ.ย.58 - ฝ่ายบริหาร 
3.เชิญวิทยากร-ผู้ฝึกสอนกีฬา 29 มิ.ย.58 5,000 ฝ่ายกีฬา 

(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 
4.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน – 
นักศึกษาทราบ 

1-10 ก.ค.58 1,000 ฝ่ายกีฬา 
(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

5.ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15-22 ก.ค.58 - ฝ่ายกีฬา 
(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 
จัดเตรียมสถานที่  

25-28 ก.ค.58 5,000 ฝ่ายกีฬา 
(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส.ค.- 20 ก.พ58 83,000 ฝ่ายกีฬา 
(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

21 ก.พ.-25 ก.พ.58 2,000 ฝ่ายกีฬา 
(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

25 ก.พ.-10 เม.ษ.58 1,000 ฝ่ายกีฬา 
(นายเจษฎาพร  เรืองสุภาพ) 

รวมงบประมาณ 100,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 100,000 บาท 
 8.1 ค่าบริหารจัดการกิจกรรม             85,000     บาท 
 8.2 ค่าอุปกรณ์กีฬา                                                                 5,000 บาท 
 8.3 ค่าอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ                          10,000 บาท 
 9. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้ฝึกสอนกีฬา 
 9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมครบ 3 กิจกรรม 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ครบ 3 กิจกรรม 

ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม แบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม 

   
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้น  
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ............................................ 
 (นายเจษฎาพร   เรืองสุภาพ)             (นายพิทยาพล  บุรงค์) 
             หัวหน้าโครงการ                เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ O  มีเห็นชอบ............................................................................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
            (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
       ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ O  ไม่อนุมัติ เพราะ....................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
       (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  : วันส าคัญต่างๆของชาติ(รหัสโครงการเลขท่ี 073) 
      กิจกรรม  : 1. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู 
     2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
     3. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูวันแม่ 
     4. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูวันพ่อ 
2.  ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
   อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา ท่ีปรึกษาโครงการ 
   อาจารย์ศรุตา  เกิดผล  หัวหน้าโครงการ 
   อาจารย์บุณยรัตน เพ็ชรฉาย กรรมการ 
   อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ   
4.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรม ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็น
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและ
ความส าคัญของวันส าคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียน
ได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่น
ชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางวิทยาลัยฯและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  วิทยาลัยฯจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น        
5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 5.3 เพื่อให้ชุมชน วิทยาลัยฯ วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 5.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  
6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 6.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
 6.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 6.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยฯ 
 6.4 วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน  



 

 
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 – 30 ธันวาคม 2558) 
 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
ประกัน 

10 เมษายน 2558 - ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 

2.ขออนุมัติโครงการ 16 เมษายน 2558 - อ.ศรุตา  เกิดผล 

3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ 1-15 พฤษภาคม 2558 500 ฝ่ายบริหาร 
(งานประชาสัมพันธ์) 

4.ส ารวจผู้เข้าร่วม 18-22 พฤษภาคม 2558 - อ.ศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ 

5.เชิญวิทยากร 23 พฤษภาคม 2558 500 อ.พิทยาพล บุรงค์ 

6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน/จัดเตรียม
สถานท่ี 

24-25 พฤษภาคม 2558 500 ฝ่ายบริหาร 
(งานธุรการ/งานอาคาร 
สถานท่ี) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 
   - วันไหว้ครู 
   - วันพ่อ 
   - วันแม่ 
   - วันเข้าพรรษา 

25 พฤษภาคม – 4 
ธันวาคม 2558 

10,000 ฝ่ายวิชาการ 

8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 26 พฤษภาคม – 9 
ธันวาคม 2558 

- ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ ยี่สุ่น
เกตุ) 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15 ธันวาคม 2558 - ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกัน 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล บุ
รงค์) 

รวมงบประมาณ 11,500  

 
8.  งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 - งบประมาณ จ านวน 11,500 บาท 
 8.1 ค่าเอกสาร       1,000 บาท 
 8.2 ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆ       8,000 บาท  



 

 8.3 ค่าจัดสถานที่       1,500  บาท 
 8.4 ค่าวิทยากร       1,000 บาท(รวมของท่ีระลึก) 
 รวม      11,500  บาท 
 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
9.1  วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ท่าน 
 9.2  ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 
 10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 
11.การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 

-การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 12.2 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยฯ 
 12.3 วิทยาลัยฯมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
              ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ............................................... 
           (อาจารย์ศรุตา  เกิดผล)                 (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
        หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม      คร ู
                                                        เลขานุการโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 

ลงชื่อ………………………………………. 
(อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 
           
 
       ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                                       (ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการกระดาษรีไซเคิล (รหัส  074) 

กิจกรรม : ติดป้ายประกาศรณรงค์การใช้กระดาษรีไซเคิล 
2. ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

นายธีรพล  มลิวัลย์  ท่ีปรึกษาโครงการ 
นางสาววราพร  จีนเจริญ  หัวหน้าโครงการ 
นางสาวรุ่งราตรี  เรืองแก้ว  กรรมการ 
นางสาวศรุตา  เกิดผล  เลขานุการโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการใช้กระดาษภายในห้องเรียนหรือในสถานที่ท างานนั้นเป็นการใช้กระดาษแบบฟุ่มเฟือยใช้เขียน 

วาด ท างานต่างๆ เพียงหน้าเดียวหรือแม้กระทั่งแบบฝึกหัดของคุณครูแต่ละวิชาที่น ามาแจกแล้วเหลือ และเอกสารที่
ไม่ต้องการเก็บไว้แล้ว จนกลายเป็นขยะ ท าให้ไม่คุ้มค่ากับพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษที่ต้องเสียไป 
การรีไซเคิลท าให้โลกมีจ านวนขยะลดน้อยลงและช่วยลดปริมาณการน ทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบใน
โรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลงลดการถลุงแร่บริสุทธิ์และลดปริมาณการโค่นท าลายป่าไม้ลงด้วยการหมุนเวียน
น ามาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้ภพลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศและ
ลดภาวการณ์เกิดฝนกรดส าหรับ ประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ 
 
5. วัตถุประสงค์  รู้จักการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

6.1 นักเรียน-นักศึกษา ได้น ากระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

6.2 ได้น าเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 
6.3 เพื่อน ากระดาษรีไซเคิล ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
6.4 เป็นการประหยัดทรัพยากร และประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า 

 
 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาการด าเนินงาน  15 พฤษภาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ) 
 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริหาร 

18 พ.ค. 58  ฝ่ายบริหาร 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 19 พ.ค. 58 - ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

3.ติดป้ายประกาศรณรงค์การใช้
กระดาษรีไซเคิล 

20 พ.ค. – 20 มิ.ย. 58 800 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

5.ด าเนินจัดกิจกรรมการใช้
กระดาษรีไซเคิล  

21 มิ.ย. -20 ก.พ.59 - ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานท่ี) 

6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

21-28 ก.พ. 59 200 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

7.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

25- 28 ก.พ. 58  ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรุตา  เกิดผล) 

รวมงบประมาณ 1,000.-  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 1,000 บาท     

8.1 เอกสารประชาสัมพันธ์    800 บาท 
8.2 อื่น ๆ      200 บาท 

รวม                           1,000 บาท 
  
     9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 9.3 นักเรียน – นักศึกษา 
 10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน-นักศึกษา รู้จักการใช้กระดาษรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลประเมินการทดสอบของนักเรียน-นักศึกษา น ากระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  
อยู่ในเกณฑ์ดี 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละ ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้
น าเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
ให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 

-มีการติดตามการน ากระดาษท่ีใช้
แล้วไปท าให้เกิดประโยชน์ เช่น ท า
เป็นกระดาษโน้ต จดหรือบันทึก
เอกสารได้ หรือ ใช้ในการประดิษฐ์
สิ่งของท่ีท ามาจากเศษกระดาษ
เหลือใช้ได้ 

-แบบติดตามการใช้กระดาษรีไซเคิล 

   
   12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาได้น ากระดาษรีไซเคิลจากกระดาษท่ีใช้แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ..........................................    ลงชื่อ............................................ 
            (นางสาวราพร   จีนเจริญ)                              (อาจารย์ศรุตา   เกิดผล) 
       หัวหน้าโครงการ                                    ครู 
                                            เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
 

ลงชื่อ……………………………………… 
               (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

           ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................ 
           
 

 ลงชื่อ....................................................... 
                                                                                       (ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการประเมินประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก สถานศึกษา 
 (รหัสโครงการ  076) 
กิจกรรม : จัดอบรมหัวข้อเร่ือง “ประเมินประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก สถานศึกษา” 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ  
นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 

 
4. หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  47  ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และมาตรา 50  ว่าด้วยการรับประเมินคุณภาพภายนอก  จากส านักรับรองมาตรฐาน  
(สมศ.)  ดังนั้น  เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของการอาชีวศึกษา  และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากส านักรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  ทาง
วิทยาลัยฯ จึงต้องรับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด  และการประเมินสถานศึกษาภายนอก  เพื่อให้วิทยาลัยฯได้
มาตรฐานตรงตามข้อก าหนด 
 
5. วตัถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้การประกันคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
5.2  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน /ภายนอก สถานศึกษา  

 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

6.1 จ านวนผู้ครูที่เข้ารับการประเมินคุณภาพจ านวน  51 คน 
เชิงคุณภาพ 

6.2 ประสบผลส าเร็จในการติดต่อประสานงาน 
6.3  ผู้มาประเมินมีความพึงพอใจ 
6.4  การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสดุ 

 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558) 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกัน 1. มิ.ย. 58 700 ฝ่ายประกัน 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 มิ.ย.58 - ฝ่ายประกัน 
3.เชิญวิทยากร 20 มิ.ย.58 500 ฝ่ายประกัน 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

20-30 มิ.ย.58 1,000 ฝ่ายบริหารงาน 

5.ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 1-10 ก.ค.58 - ฝ่ายประกัน 
6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 
จัดเตรียมสถานที่  

11-15 ก.ค.58 3,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 16 ก.ค.58 8,000 ฝ่ายประกัน 
8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

17 -25 ก.ค. 58 1,000 ฝ่ายประกัน 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

26-31 ก.ค. 58 1,000 ฝ่ายประกัน 

รวมงบประมาณ 15,200.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 15,200 บาท 

8.1 ค่าเอกสาร                  10,000 บาท 
8.2 ค่าอาหารประชุม                  4,000 บาท 
8.3 เบ็ดเตล็ด       1,200 บาท 

 
9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ผู้บริหาร  
 9.2 ครูผู้สอน 
 9.3 วิทยากร 
 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 

10.1 ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
10.2 การประกันคุณภาพสถานศึกษา 
10.3 ครูผู้ได้รับการประเมินมีความพึงพอ 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 ผู้ประเมินมีความพึง
พอใจในระบบการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย 
 

-ผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา -แบบบันทักการประเมินจากผู้
ประเมิน 

    
  12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
 12.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน /ภายนอก สถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 

(อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
          หัวหน้างานวิชาการ                 ครู 
             หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ  
O  ไม่เห็นชอบ เพราะ.................................................................................................................................................. 
             
         ลงชื่อ...................................................  
       (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                            ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
                  (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                              ผู้อนุมัติโครงการ 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
........................................................................................................................................................................... 

1. ชื่อโครงการ  : พัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาประจ าปี   รหัสโครงการ  077 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานสถานศึกษา/หน่วยงานต้นแบบ  (ด้านวิชาการ/งานประกัน)   
2. ลักษณะโครงการ : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล  
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา โดยการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นสิ่งส าคัญคือครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวทางและทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็น
พื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดคุณลักษณ์ตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประจ าปี กิจกรรมศึกษา
ดูงาน/หน่วยงานต้นแบบ เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประจ าปี กิจกรรมศึกษาดูงาน/หน่วยงานต้นแบบ 
แบ่งเป็นความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านงานประกันคุณภาพ สามารถน าไป
ปรับใช้ในการท างานได้ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและด้านงานประกันคุณภาพ 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

6.1 บุคลากรของสถานศึกษาจ านวน 51 คน (ครู 46 คน และบุคลากร 5 คน) 
เชิงคุณภาพ 

6.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาการและด้านงานประกันคุณภาพ และสามารถ
น าไปใช้ในการท างานได้เพิ่มขึ้น 

6.3 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีความรู้ทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถ
น าไปปรับใช้ในการท างานได้ 

 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2558) 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1. มิ.ย. 58 3,000 ฝ่ายวิชาการ 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 มิ.ย.58 - ฝ่ายวิชาการ 
3.เชิญวิทยากร 20 มิ.ย.58 1,000 ฝ่ายวิชาการ 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

20-30 มิ.ย.58 3,000 ฝ่ายบริหารงาน 

5.ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 1-10 ก.ค.58 - ฝ่ายวิชาการ 
6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 
จัดเตรียมสถานที่  

11-23 ก.ค.58 30,000 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 24-27 ก.ค.58 150,000 ฝ่ายวิชาการ 
8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

28 ก.ค-9 ส.ค. 58 3,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

10-15 ส.ค. 58 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.พิทยาพล  บุรงค์) 

รวมงบประมาณ 200,000.-  
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 200,000 บาท 

8.1 ค่าเอกสาร                  20,000 บาท 
8.2 ค่าอาหาร (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง)             70,000 บาท 
8.3 ค่าจัดสถานที่                               20,000 บาท 
8.4 ค่าที่พัก                   70,000 บาท 

 8.5 ค่ารถ                   20,000 บาท  
     9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 ท่าน 
 9.2 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 9.3 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
 10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสถานศึกษา (ครูและบุคลากร) ได้รับการอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านงานประกันคุณภาพ 
 10.2 ผลประเมินการทดสอบของครูที่เข้าอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านงานประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การทดสอบก่อนและหลังการเข้า
อบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจครูและ
บุคลากรที่เข้าอบรม 

-แบบนิเทศ 
-แบบติดตามพฤติกรรมการสอน 
-แบบทดสอบภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

     12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 

(อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
          หัวหน้างานวิชาการ                 ครู 
                     หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  ไม่เหน็ชอบ เพราะ....................................................................................................................... 
           ลงชื่อ...................................................  
       (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                      ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................................................................................................................... 
            ลงชื่อ...................................................  
                  (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
1. ชื่อโครงการ  : จัดท ารายงานประจ าปี  (รหัสโครงการ  078) 

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2. ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ  
นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ  หัวหน้าโครงการ 
นายพิทยาพล  บุรงค์  เลขานุการโครงการ 

 
4. หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  47  ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และมาตรา  50  ว่าด้วยการรับประเมินคุณภาพภายนอก  จากส านักรับรองมาตรฐาน  
(สมศ.)  ดังนั้น  เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของการอาชีวศึกษา  และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากส านักรับรองมาตรฐาน (สมศ.)  ทาง
วิทยาลัยฯ จึงต้องรับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด  และการประเมินสถานศึกษาภายนอก  เพื่อให้วิทยาลัยฯได้
มาตรฐานตรงตามข้อก าหนด 
 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้การประกันคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
5.2 เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน /ภายนอก สถานศึกษา 
5.3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการท ารายงานการประเมินตนเองมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
5.4 เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน /ภายนอก สถานศึกษา 

 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

6.1 จ านวนผู้ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน  51 คน 
เชิงคุณภาพ 

6.2 ประสบผลส าเร็จในการติดต่อประสานงาน 
6.3  ผู้มาประเมินมีความพึงพอใจ 
6.4  การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสดุ 
6.5  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการท าราบงานประเมินตนเองมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 



 

7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558) 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกัน 1. มิ.ย. 58 500 ฝ่ายประกัน 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 มิ.ย.58 - ฝ่ายประกัน 
3.เชิญวิทยากร 20 มิ.ย.58 500 ฝ่ายประกัน 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 

20-30 มิ.ย.58 500 ฝ่ายบริหารงาน 

5.ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วม 1-10 ก.ค.58 - ฝ่ายประกัน 
6.จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน 
จัดเตรียมสถานที่  

11-15 ก.ค.58 500 ฝ่ายบริหารงาน 
(งานธุรการ/งานอาคาร สถานที่) 

7.ด าเนินการจัดกิจกรรม 16 ก.ค.58 8,000 ฝ่ายประกัน 
8.รวบรวมและสรุปผลจากแบบ
ประเมิน 

17 -25 ก.ค. 58 1,000 ฝ่ายประกัน 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้บริหารวิทยาลัย 

26-31 ก.ค. 58 1,000 ฝ่ายประกัน 

รวมงบประมาณ 12,000.- 12,000.- 
 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 12,000 บาท 

8.1 ค่าเอกสาร                   2,000 บาท 
8.2 ค่าอาหารประชุม                            10,000 บาท 

     9.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.1 ผู้บริหาร  
 9.2 ครูผู้สอน 
 9.3 วิทยากร 
   10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 

10.1  ประสบผลส าเร็จในการติดต่อประสานงาน 
  10.2   ผู้มาประเมินมีความพึงพอใจ 

10.3.  การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
10.4  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการท ารายงานประเมินตนเองมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
 



 

     11. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
สถานศึกษาจัดส่งรายการประเมิน
ตนเองให้กับต้นสังกัดทุกปี 
 

- ติดตาม ตรวจสอบ -แบบติดตาม ตรวจสอบ 

    
  12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการท ารายงานประเมินตนเองมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 12.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน /ภายนอก สถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ............................................ 
            (อาจารย์ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ)             (อาจารย์พิทยาพล  บุรงค์) 
        หัวหน้างานวิชาการ                 ครู 
           หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
 
การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  ไม่เห็นชอบ เพราะ.................................................................................................................................................. 
             
         ลงชื่อ...................................................  
       (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                             ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................................... 
 
            ลงชื่อ...................................................  
                  (ดร.ดวงฤทธิ์   เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                ผู้อนุมัติโครงการ 



 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
.......................................................................................................................................................................... 
1. โครงการ :ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    รหัส 079 
    กิจกรรม :ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
2. ลักษณะโครงการ : ใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
 นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา ที่ปรึกษาโครงการ 
 นางเกศรินทร์    ทองปรุง หัวหน้าโครงการ 
 นางสาวชลดา  ทองพานิชย์ เลขานุการโครงการ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคม
ภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี      บนพื้นฐานของความเสมอภาค และ
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว และถือว่าการเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศของอาเซียน จึง
ได้จัดให้มีโครงการ เสริมทักษะทางภาษาเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซี่ยนศึกษาโดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น  
 
5. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในการปฏิบัติ
วิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
    6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 เชิงคุณภาพ 
    6.2 ครูมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 



 

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
    (ระยะเวลาด าเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559) 
ขั้นตอน / วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 พ.ค. 58 500.- ฝ่ายวิชาการ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 -20 พ.ค. 58 500.- ฝ่ายวิชาการ 

(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 
3. จัดเตรียมเอกสาร/แบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

30 พ.ค. 58  
 

1,500.- ฝ่ายบริหารงาน 
(งานประชาสัมพันธ์) 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 มิ.ย. 58 
เป็นต้นไป 

1,500.- ฝ่ายวิชาการ 

5. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน - 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ศรายุทธ  ยี่สุ่นเกตุ) 

6. จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย 

- 500.- ฝ่ายวิชาการ 
(งานวิชาการ/อ.ชลดา  ทองพานิชย์) 

รวมงบประมาณ 5,000.-  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   5,000.-  บาท 
 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    9.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  
    9.2 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ(ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย) 
     10.1 ร้อยละ 100  ครูทุกคนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     10.2 ครูทุกคนมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
จ านวนครูที่ได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

-การประเมิน -การประเมิน 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      12.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และปฏิบัติตน
ตามวินัยการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ......................................... 
                      (อาจารย์ธมกร   เหมะปาเลลัย)           (อาจารย์ชลดา  ทองพานิชย์) 
                                          ครู       ครู 
                                หัวหน้าโครงการ     เลขานุการโครงการ 
  



 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O   เห็นชอบ 
O   ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                  ลงชื่อ................................................ 
                                                                                                           (อาจารย์สุวรรณา  ดวงจินดา) 
                                                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                                     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
อนุมัติโครงการ 
O   อนุมัติ 
O   ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                            ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                                  (ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
                                                                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที่ 4 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการด าเนินงาน เป็น 3 

ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบ
ประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับการด าเนินงานและธรรมชาติของหน่วยงานภายในวิทยาลัย  
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้มีการก าหนดส่วนของงานด้านประกันคุณภาพ ดังนี้ 
การประกันคุณภาพภายใน 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในวิทยาลัย โดยการจัดระบบและ
กลไกตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าวิทยาลัยด าเนินการตามภารกิจหลักอย่าง
มีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 การควบคุมคุณภาพภายใน วิทยาลัยจะต้องจัดให้มีระบบ และกลไกการการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยอาศัยมาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่สอดรับกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวิศึกษา  
ไม่ว่าจะเลือกระบบและกลไกการควบคุม คุณภาพการศึกษา จะต้องค านึงถึงมาตรฐานหลักในการด าเนินงานของ
วิทยาลัยเสมอ 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพภายใน  เป็นขั้นตอนต่อจากการควบคุมคุณภาพภายใน  ซึ่งสามารถท า
ได้หลายวิธี  โดยวิทยาลัยร่วมมือกันระหว่างสถาบัน  เพื่อให้ได้มั่นใจว่า  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่
พัฒนาไว้เป็นไปตามตัวบ่งชี้  รวมทั้งได้รับทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  และแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น 
  1.3 การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน  แต่
จะเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย  กับตัวบ่งชี้คุณภาพในทุกมาตรฐานของคุณภาพว่า
การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์  และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมุ่งเน้นในกระบวนการประกันคุณภาพ ตามขั้นตอนซึ่ง
ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพภายใน  การตรวจสอบคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายใน  โดยมี
ลักษณะส าคัญโดยรวมดังนี้ 

1. เป็นระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน  และ
ส่งเสริมผลงานที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. เป็นระบบที่พิจารณาการด าเนินงาน  ด้วยปัจจัย  3  อย่าง  คือ  ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน  (Input)  
กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 

3. เป็นระบบที่มีการประกันคุณภาพของการด าเนินงาน  ด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพ  โดยมีตัวบ่งชี้  และเกณฑ์กลาง  ที่สถาบันก าหนดขึ้นโดยยึดหลักของวงจร  P-D-C-A 
(Plan-Do-Check-Act) 



 

 วิทยาลัยได้น าหลักการของวงจรสู่ความส าเร็จ  P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานใน
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน-ด าเนินงาน-ตรวจสอบ-ปรับปรุงพัฒนา 
 การด าเนินกิจกรรม  P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไป ย่อมส่งผลให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา วงจร P-D-C-A พัฒนาขึ้นโดย   
ดร.ชิวฮาร์ท  ต่อมา  ดร.เดมมิ่ง  ได้น ามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ขั้นตอนของวงจร  ประกอบด้วย 

1.การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในระบบ 
ประกันคุณภาพไว้ตั้งแต่แรก  เพื่อให้มีจุดมุ่งหมาย  และทิศทางในการด าเนินการ  ขั้นตอนนี้อยู่ในแผนงานประจ าปี  
กับพันธกิจ  และภารกิจต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

2.การด าเนินงาน  (Do)  คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ การด าเนินการ ต่าง ๆ  จะเป็นไป
ตามขั้นตอน  หรือระบบงานที่ออกแบบ  หรือก าหนดไว้โดยหน่วยงาน  ผ่านกลไกการควบคุมตามโครงสร้างการ
บริหารขององค์กร 

3. การตรวจสอบ (Check)  คือ การตรวจสอบระบบ และกลไกของการด าเนินงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ หากมีปัญหาหรือพบจุดอ่อนของการ
ด าเนินการ ควรได้รับการค้นหาสาเหตุ และวางมาตรการการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

4. การปรับปรุงพัฒนา (Act) คือ การวางมาตรการการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินการ เพื่อเอ้ือ
ให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รว่มวางแผน 

 

รว่มปฏิบติั 

 

รว่มปรบัปรงุ 

 

รว่มประเมิน 

P 

D 
A 

C 

ระบบการประกนัคณุภาพ

ภายใน 



 

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 
 

การเตรียมการ 
1.  เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

     - สร้างความตระหนัก 
     - พัฒนาความรู้และทักษะ 
2.  แต่งตั้งกรรมการที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

- ก าหนดเป้าหมายหรือ  
  มาตรฐานการศึกษา 

    - จัดล าดับความส าคัญของ 
       เป้าหมาย 
    - ก าหนดแนวทางการ  
      ด าเนินงาน 
    - ก าหนดระยะเวลา 
    - ก าหนดงบประมาณ 
    - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

การรายงาน 
1. จัดท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 

    - รวบรวมผลการด าเนินงาน 
       และผลการประเมิน 
    - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    - เขียนรายงาน 

 

2.  ด าเนินการตามแผน (D) 
     - สง่เสริม สนับสนุน 
     - จดัสิ่งอ านวยความสะดวก 
        สนับสนุนทรัพยากร 
     - ก ากับ ติดตาม 
     - ให้การนิเทศ 

 

3.  ตรวจสอบประเมินผล (C) 
     - วางกรอบการประเมิน 
     - จดัหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
     - เก็บข้อมูล 
     - วิเคราะห์ข้อมูล 
     - แปลความหมาย 
     - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
       การประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 

- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     - วางแผนในระยะต่อไป 
     - จดัท าข้อมูลสารสนเทศ 



1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
 

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

พ.ค. 

1. วางแผนด าเนินการ                
2. เก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้                
3. สาขาวิชาจัดท า SARเตรียมการประเมินและมีการ
แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับวิทยาลัย 

              

4. ประเมินระดับสาขาวิชา                
5. วิทยาลัยน าผล (4) มาจัดท าSAR ของวิทยาลัย               
6. วิทยาลัยส่งรายงานประกันคุณภาพประจ าปี (SAR)               
7. วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน  และน าผลการประเมินมาจัดท าแผนกลยุทธ์
ประจ าปี เสนอตั้งงบประมาณ 

              

 
 
 
 



 

3.  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 
คณะกรรมการประเมินระดับวิทยาลัย 

1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณ 1 เดือน โดยหน่วยงานระดับภายในวิทยาลัย ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคม  
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ โดยงานประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ (ผู้อ านวยการวิทยาลัย) จากภายในวิทยาลัย และ
กรรมการประเมินฯ (รองผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ) หรือบุคคลที่ผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินฯตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินของ สมศ. หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือ ที่วิทยาลัยเห็นชอบ  ประมาณ 4-6  คน เพื่อน าเสนอให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จัดท าค าสั่งแต่งต้ังต่อไป 

4. การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ให้จัดส่งภายในวันที่ 30 พฤษภาคม
ของทุกปี หากไม่สามารถจัดท า SAR ฉบับสมบูรณ์ได้ทัน ขอให้จัดส่งเฉพาะข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 
(Common Data Set) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก่อน เพื่องานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะ
ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดท ารายงานประกันคุณภาพ  ของวิทยาลัยโดยต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องและสอดคล้องตรงกัน ส่วน SAR ฉบับสมบูรณ์ สามารถจัดส่งได้ภายหลังแต่ต้องส่งก่อน
คณะกรรมการเข้าไปประเมินคุณภาพประจ าปี 

5. หลังจากคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยแล้วเสร็จ ต้องจัดส่ง
รายงานผลการประเมินมายังหน่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในเวลา 10 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
เร่ือง 

ก าหนดค่าเป้าหมายและคะแนนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (สอศ.) 7 มาตรฐาน 35 บ่งชี้ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าเป้าหมาย คะแนน 

มาตรฐานท่ี 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ร้อยละ 75 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1. 4. ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป 

ร้อยละ 65 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 65 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เข้า 

ร้อยละ 65 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 8 

มาตรฐานท่ี 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ร้อยละ 75 4 



 

หรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ร้อยละ 80 5 

มาตรฐานท่ี 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ     
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ  

 
ร้อยละ 80 

 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 5 

มาตรฐานท่ี 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

ร้อยละ 80 5 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ร้อยละ 80  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ร้อยละ 80 5 

มาตรฐานท่ี 6   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ร้อยละ 80 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 5 

มาตรฐานท่ี 7   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 80 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

ร้อยละ 80 5 



 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งวิทยาลัยอาชีวศกึษากรุงเทพธุรกิจ 

ที่ วกธ 005 /2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
…………………………………. 

 

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ดังรายนามดังต่อไปนี้ 

นายดวงฤทธิ ์  เบ็ญจาธิกุล ผู้อ านวยการ            ประธานคณะกรรมการ 
นายธีระพล  มลิวัลย ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร             รองประธานคณะกรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  ดวงจินดา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
นายบุณยรัตน์  เพชรฉาย  หัวหน้าสาขาการบัญชี  กรรมการ 
นายอนุศักดิ ์  บุญศรี  หัวหน้าอาคารสถานที่  กรรมการ  
นายศรายุทธ  ยี่สุ่นเกต ุ  หัวหน้าวิชาการ/งานประกัน  กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตอ่ไปนี ้
1. วางแผนการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา ให้สมบูรณ ์

2. ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศกึษา 

3. จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2558   
4. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่วิทยาลัยมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน  2558 เป็นต้นไป 
     
        ส่ัง ณ วันที ่1  มิถุนายน  2558 
 

                              
             (ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) 
                                                                        ผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการในปีการศึกษา......................... 
 

 

 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
สอดคล้องกับมาตรฐาน 

แผนงานท่ี .................. 
1. โครงการ.................. 
2.โครงการ................... 
3.โครงการ................... 
4.โครงการ.................. 
 

      

แผนงานท่ี .................. 
5. โครงการ.................. 
6.โครงการ................... 
7.โครงการ................... 
8.โครงการ................... 
 

      



 

 สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ท่ีด าเนินการในปีการศึกษา......................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดบัสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

งบประมาณท่ี
ได้รับ/ใช้ไป (บาท) 

รายงาน/ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

    



 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

3.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
...........................................................................................................................................................................

.......... 
1.ชื่อโครงการ ......... ....................................................................................................................... 
 

2.ลักษณะโครงการ  เร่ิมใหม่  หรือ โครงการต่อเนื่อง 
 

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ที่ปรึกษาโครงการ............... บุคคล หรือคณะบุคคล  (กรรมการ)ที่มีหน้าที่ให้การแนะน าช่วยเหลือ

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- หัวหน้าโครงการ..................บุคคลที่ท าหน้าที่ในการวางแผนปฏิบัติการบริหารการติดตาม

ประเมินผล  และการรายงานผลโครงการ 
- เลขานุการโครงการ...............บุคคลที่ท าหน้าที่ประสานงานโครงการและสามารถติดต่อได้ 
 

4.หลักการและเหตุผล 
 อธิบายให้เข้าใจถึงความเป็นมาของโครงการโดยสังเขป  ชี้แจงให้เห็นถึงสถานการณ์ทั่วไป  ปัญหา
เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  
หรือแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ฯลฯ อย่างไรบ้างตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการท าโครงการ
เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 ระบุสิ่งที่ต้องการ หรือจุดหมายปลายทางว่าโครงการนี้ท าเพื่ออะไร  โดยล าดับส าคัญเป็น ข้อ ๆ  
เขียนให้ชัดเจนมีความเจาะจง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสามารถวัดได้ 
 

6.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 คือสิ่งที่คาดหวังโดยน าเอาวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดการท างานว่าจะท าอย่างไร เท่าไหร่  
ให้ระบุเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้มีความชัดเจน 
 
 
 
 
 
  

7.  ขั้นตอน  วิธีการ ระยะเวลา ด าเนินการงบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 



 

(ระยะเวลาด าเนินการ...ระบุวันที่................ถึง.............................วันที่.......................) 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1........................................................................ ................................ ........................... ......................... 
2........................................................................ ................................ ........................... ......................... 
3........................................................................ ................................ ........................... ......................... 
4.......................................................................  ................................ ........................... ......................... 
5........................................................................ ................................ ........................... ......................... 

รวมงบประมาณ -  บาท 
 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 ระบุประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

9.  หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.1.................................................................................................................................................. 
 9.2................................................................................................................................................. 
 

10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ระบุตัวชี้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพทีสอดคล้องกับตัวชี้โครงการ/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
 

11.   การประเมินผลโครงการ 
 ระบุว่าจะประเมินผลโครงการอย่างไร  ใช้เคร่ืองมืออะไร (ควรแสดงวิธีการ/แนวทาง เพื่อยืนยัน  ว่า
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามข้อ 5 มีวิธีการวัดความส าเร็จได้อย่าง  ด้วยเคร่ืองมือใด) 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
1................................................. .......................................................... .................................................... 
2................................................. .......................................................... .................................................... 
3................................................. .......................................................... .................................................... 
 

12.  ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
(เฉพาะกรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง) 
ให้ระบุผลการด าเนินงานของโครงการน้ีที่ผ่านมาว่า  ด าเนินการอะไร อย่างไร  เท่าไหร่ 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากได้ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ควรเกี่ยวข้องกับหน้าที่และภารกิจของสถานศึกษา 
 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

   ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ...................................................  
           (.........................................................)         (.....................................................) 

ต าแหน่ง...................................................  ต าแหน่ง................................................ 
       หัวหน้าโครงการ                       เลขานุการโครงการ 

 

การให้ความเห็นชอบโครงการ 
O  เห็นชอบ 
O  มีเห็นชอบ....................................................................... 
             
         ลงชื่อ...................................................  
       (.....................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................ 

      ท่ีปรึกษาโครงการ 
อนุมัติโครงการ 
O  อนุมัติ 
O  ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................. 
 

            ลงชื่อ...................................................  
       (.....................................................) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 

      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 
(หนา) ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 

ตัวอักษร 16 (หนา) 



 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวน
งาน/โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังค านึงถึงความเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นอกจากนั้นยังค านึงถึงภารกิจหลักที่จะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่
มุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไป
เพื่อพัฒนาคุณภาพ คนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558  ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกกลุ่มงาน และบุคลากรทุกคนภายใต้การให้ค าแนะน าของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ คาดหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ อย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 

 

 
                                           วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ                                                                                                                                                

หน้า 

ค าน า  ............................................................................................................................................ ก 

สารบัญ    ...................................................................................................................................... ข 

ส่วนที่  1  บทน า ........................................................................................................................... 1    
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา.........................................................................34 
ส่วนที่ 3  แผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์....................................................................................39 
ส่วนที่ 4 การก ากับ  ติดตาม ประเมิน และรายงาน......................................................................46 
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………....49 

   ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
          โครงการตามแผนกลยุทธ์ 
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