
      วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกจิสว่างแดนดนิ 
            สังกดั  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตกิาร   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       เลขที ่  ๓๐๓  หมู่ที ่ ๑๓  ถนนสกล-อุดร ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวดัสกลนคร   ๔๗๑๑๐ 

โทร. 0๔๒-๗๐๗๓๔๐      โทรสาร ๐๔๒-๗๐๗๓๔๐  Email : TN๐๒๒๕๕๗@Gmail.com 



      วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน   Sawngdandin  Business  Technical  Vacational college   
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  2 

 
ค ำน ำ 

 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัย   ซึ่ง ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่าย
กิจกรรมวางแผนพัฒนา  และฝ่ายประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงแผนกวิชา พณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม  โดย
แต่ละฝ่ายเป็นผู้วางเป้าหมายและแผนงานที่จะด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 นี้  และน าเสนอเข้าสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี    
 แผนปฏิบัติการฉบับนี้  มีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดแนวทางแนวปฏิบัติ  ให้แก่ผู้บริหาร ตลอดทั้ง
คณะครูอาจารย์และบุคลากรทุกคน  ได้รับทราบแนวปฏิบัติเบื้องต้นก่อนจะมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างแท้จริง
ตามแผนงานที่ตั้งไว้  ตลอดจนมีการตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ 
 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้  ประกอบด้วยการท างานของทุกฝ่าย และ บุคลากรทุกคนมสี่วน 
ร่วมในการวางแผนจัดท า   และผ่านการประชุมและสรุปผลร่วมกันจนออกมาในรูปเล่มอย่างที่เห็นนี้   ดังนั้นทาง
ทีมงานผู้ด าเนินการจัดท า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลหลักในการน าไป
ปฏิบัตจิริงและส าเร็จลุล่วงตามเป้าวัตถุประสงค์อย่างเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลต่อผู้รับผิดชอบ  ตลอดจนเกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน  นักศึกษาต่อไป  
 
 
 
 
 

 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 

 
 
                  1  พฤษภาคม   2562 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา..วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน..........[รหัสสถานศึกษา 47100043] 
1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง วันที่......16........เดือน......พฤษภาคม.........พุทธศักราช.....2545....... 
1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่.....303......หมู่ที่.......13.......ถนน..สกลนคร..-..อุดร........................... 

แขวง/ต าบล.......สว่างแดนดิน..................เขต/อ าเภอ..........สว่างแดนดิน.............................. 
จังหวัด........สกลนคร.............................รหัสไปรษณีย์......47220.................................. 
E-mail….TN 022557@GMAIL.COM...........Website............................................................. 

 1.4  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด...สกลนคร.....................................เขต...3................ 
 1.5  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
        ย่านธุรกิจการค้า                          ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
              ใกล้สถานศึกษาประกอบการภาคเอกชน   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
              ใกล้นิคมอุตสาหกรรม                                           อ่ืน ๆ (ระบุ) .........................  
    

        2.ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 2.1 ผู้บริหำร 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิสูงสุด 
 

สำขำวิชำ/วิชำเอก ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1.ผู้รับใบอนุญาต 
นายศุภชัย  แจ้งสุข 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 
ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี)............ 
....1..กันยาน....2556......... 
ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 

2.ผู้จัดการ 
นายศุภชัย  แจ้งสุข 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 
ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี)............ 
....1..กันยาน....2556......... 
ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 

3.ผู้อ านวยการ 
นายเจษฎา  อุปชา 

ป.บัณฑิต 
การวิจัยและหลักสูตรการ

สอน 

ต้ังแต(่วัน/เดือน/ปี)........
พฤษภาคม...2560....... 
ถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:022557@GMAIL.COM...........Website
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2.2 ประวัติ ปรัชญำ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
 

1.1 ประวัติวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน 
              ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยนายนิเวศ  แจ้งสุข   เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจัดตั้งขึ้น
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีพ้ืนที่ 4 ไร่ 1 งาน 85 ตาราง
วา ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ที ่13  บ้านดงสวรรค์ ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 
47110 ด าเนินการบริหารงานโดยนายนิเวศน์  แจ้งสุข เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ สน.1/2545 ในปี พ.ศ. 2545  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินได้ขออนุญาตเปิดท าการสอนตามหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชา ก่อสร้าง  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชา ก่อสร้าง  ประเภทวิชาพณิชยกรรม   สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ครู อาจารย์ บุคลากรทางกรทางการศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีจ านวน  17  
คน  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  13  คน  อีกจ านวน  4  คน  มีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี   มีอาคารเรียน  จ านวน 
3  หลัง  จ านวน  21 ห้องเรียน  อาคารประกอบ  จ านวน  1  หลัง  และสนามกีฬาหน้าเสาธง    จ านวน  1  สนาม    
มีห้องเรียน    ห้องสมุด  ห้องประชุม  ห้องพยาบาล  โรงฝึกงาน  ห้องพักครู  โรงอาหาร   

ลักษณะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  มีประชากรประมาณ  5,707  คน  จ านวน 1,348  ครัวเรือน  ประชาชนร้อย
ละ  90 %  นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจดี  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษา
ค่อนข้างดี  แต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อย  สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนน้อย 
 

วิทยาลัยมีผลงานดีเด่น  การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม  การส่งเสริมกิจกรรมของชมรม 
จริยธรรม โดยเข้าร่วมประเพณีของอ าเภอสว่างแดนดินเป็นประจ าทุกปี เช่นกิจกรรมแห่เทียนฯลฯ   การส่งเสริม
กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก   จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กิจกรรมประกวดพานบายศรีสู่ขวัญ 
ระดับจังหวัด โรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ปรัชญำของวิทยำลัย 
   “ วิชาการก้าวไกล   ไว่ต่อเหตุการณ์    แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ” 

ความหมาย การจะท าอะไรนั้นต้องยึดและใช้แนวทางวิชาการที่ได้รับการอบรมสั่งสอน  เพ่ือให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันของการด ารงชีวิต  เพ่ือเป็นการพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา  นั่นจึงเหมาะสมแก่การ
เป็นพลเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป 

 
วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยจะผลิตนักเรียนนักศึกษา    ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ทั้งด้านวิชาชีพพ้ืนฐาน  วิชาชีพ  และ
ทักษะต่าง ๆ มีความมั่นใจในตนเอง  เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม  มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ -
จิตใจ โดยมุ้งเน้นกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันด้วยตนเองได้ เพ่ือเป็นพื้นฐานที่ดี ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็น
ผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 



      วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน   Sawngdandin  Business  Technical  Vacational college   
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  6 

พันธกิจ 
1. ผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีมีทักษะทางวิชาชีพและสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐาน

ของความรัก  ความเมตตา  คามเสียสละ  เพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีความประพฤติดี  มีความกตัญญูกตเวที  ซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  

และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น 
4. จัดหา  เครื่องมือ  และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ – อุปกรณ์   ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนน าเอา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง  และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ตลอดจนให้ขวัญ และก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
6. พัฒนา  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม 
7. พัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการ  เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
8. จัดท าเอกสารเพ่ือสื่อสาร  และรายงานความก้าวหน้า  การด าเนินการของโรงเรียนแก่ชุมชนตลอดจนจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน      ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์เพ่ือให้ผู้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์หลายด้าน  ได้แก่ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์
2. ผู้เรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและ

วิสัยทัศน์   
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5. มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
ด้ำนบริกำรที่วิทยำลัยจัดให้แก่ผู้เรียน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินได้ด าเนินการตามกลยุทธ์เพ่ือจัดระบบด้านการบริการที่มุ่ง
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนหลายด้านดังนี้ 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
2. มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรบริหำรจัดกำร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์จัดหาสิ่งสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนหลายด้าน  ได้แก่ 
 

1. มีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา  

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ครูมีคุณวุฒิ  มีความรู้  และมีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและเพียงพอ 

 

เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
1. นักเรียนมีพัฒนา  ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาอย่างสมวัยและมีความสุข 
2. นักเรียนมีกริยามารยาทงดงามตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นที่ต้องการของสังคม 
3. บุคลากรในทยาลัย  มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณในอาชีพ 
4. อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุง  ดูแลให้ความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และมีความเป็นธรรมชาติ 
5. มีระบบการบริหาร  การจัดการของวิทยาลัยที่ชัดเจน  ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   สะดวกรวดเร็วต่อ

การให้บริการ 
6. ชุมชนให้การยอมรับต่อการด าเนินกิจการของวิทยาลัย 
7. นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  มีทักษะทางวิชาชีพอันเหมาะสมและน าไปประกอบอาชีพได้

จริง 
 
แผนพัฒนำสถำนศึกษำ   

1. พัฒนาให้เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับในอ าเภอและอ าเภอใกล้เคียงให้มากท่ีสุด 
2. ยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการที่สนใจ 
4. เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพที่วิทยาลัยเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 
5. เป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอาชีวศึกษาทุกประการ 
6. พัฒนาและขยายให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนที่บริการ 
7. พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยให้พร้อมที่จะท าการเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา  และในระดับที่สูง 
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2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกิจสว่ำงแดนดิน  
ผู้รับใบอนุญำต 

                       คณะกรรมบริหำรวิทยำลัย จ ำนวน 7 คน 
 

                                                                                  ผู้จัดกำร 
 
 
                                                                                ผู้อ ำนวยกำร 
 
 

 
 
แผนงานบริหารงานวชิาการ แผนงานบริหารงานงบประมาณ แผนงานบริหารงานบุคคล  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
      งานหลกัสูตร                            งานธุรการ                                      งานบุคคล                                 งานกจิกรรม 
 
    งานทะเบียนประวตัิ                   งานการเงิน                                     งานปกครอง                      งานอาคารสถานที่ 
 
 
     งานทะเบียนวดัผล           งานกองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา                งานแนะแนว                         งานวสัดุครุภัณฑ์ 
 
     งานสถิตินักศึกษา                  งานสารบรรณ                              งานชุมชนสัมพนัธ์     งานพลานมัยและพยาบาล 
 
         งานห้องสมุด                      งานเงินอุดหนุน                              งานสารสนเทศ                           งานซ่อมบ ารุง 
 
      งานพาณชิยกรรม                   งานวสัดุส านักงาน                           งานบริการ                     งานไฟฟ้าและประปา 
 
      งานอุตสาหกรรม                      งานแนะแนว                            งานโสตทัศน์ศึกษา                     งานยานพาหนะ
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3. ข้อมูลด้านหลกัสูตร จ านวนผู้เรียน  
    3.1 หลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนและจ านวนนกัเรียน/นกัศึกษาในปีการศึกษา    2562   
ตารางที ่1 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา และห้องเรียน จ าแนกตามหลกัสูตร ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน ทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา สาขางาน 

จ านวน
ห้องเรียนที่
ได้รับ
อนุญาต 

จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 
รวม

ห้องเรียน 
นักเรียน 

ห้อง 
นักเรียน 

ห้อง 
นักเรียน 

ห้อง 
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ปวช.                 

พณชิยกรรม พาณชิยการ การบัญชี 1             - 

พณชิยกรรม พาณชิยการ คอมพวิเตอร์ 1             - 

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต์ 1             - 

อุตสาหกรรม การก่อสร้าง งานก่อสร้าง 1             - 

หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา สาขางาน 

จ านวน
ห้องเรียนที่
ได้รับ
อนุญาต 

จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่2 ช้ันปีที ่3 
รวม

ห้องเรียน 
นักเรียน 

ห้อง 
นักเรียน 

ห้อง 
นักเรียน 

ห้อง 
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ปวส.                 

พณชิยกรรม บริหารธุรกจิ การบัญชี 1              

พณชิยกรรม บริหารธุรกจิ คอมพวิเตอร์ 1              

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต์ 1              

อุตสาหกรรม การก่อสร้าง งานก่อสร้าง 1              
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4. ข้อมูลบุคลากร 
ตารางที ่3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิาชีพครู และอายุงานเฉลีย่ 

ต าแหน่ง รวม 

จ านวน(คน) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ผู้ทีม่ีคุณวุฒิ 
วชิาชีพครู* 

อายุงานเฉลีย่
(ปี) 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต า่
กว่
า ป

.ต
รี 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

ป.
เอก

 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - - 1  - 1 4 

ผู้จัดการ 1 1 - - 1  - - 4 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 - 1 2 

ครูประจ าการ 10 4 6 - 10 - - 10 4 

ครูอตัราจ้าง 4 2 2 3 1 - - - 2 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 - 1 1 - - - - 2 

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 1 - 1 - 1 - - - 5 

นักการ/ภารโรง 3 2 1 1 - - - - 5 

อืน่ ๆ(ระบุ)..........          
 

รวม 
 

22 10 12 5 14 1 - 12  

 
5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
สภาพของอาคารสถานทีปั่จจุบันทีม่ีอยู่จริงและใช้งาน ณ วันทีร่ายงาน มีดังนี้ 

- จ านวนอาคารเรียน............3.....หลงั 
- จ านวนอาคารประกอบ.......1....หลงั 
- จ านวนห้องเรียน.............30....ห้อง 
- จ านวนห้องปฏิบัติการ........4....ห้อง 
- จ านวนห้องพกัครู...........2........ห้อง 
- จ านวนห้องประกอบ...........3....ห้อง 
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6. ข้อมูลทรัพยากรของวิทยาลยั 
ตารางที ่4 การใช้ทรัพยากรจ าแนกตามสถานทีใ่ช้งาน 

รายการทรัพยากร 

จ านวนทรัพยากรทีใ่ช้งาน (เคร่ือง) 
 

ห้องเรียน 
 

 

ห้องปฏิบัติการ 
 

ส านักงาน 

6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 30 12 
6.2 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทย - 31 1 
6.3 เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาองักฤษ - 8 - 
7. แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
 ตารางที ่5 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 

 

ขนาด (ตร.ม.) 
 

จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.1.1 หอ้งสมุด 63 212 
7.1.2 หอ้งอินเตอร์เน็ต 60 212 
7.1.3 ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 81 212 
7.1.4 หอ้งปฏิบติัการกิจกรรม 63 45 
7.1.5 อ่ืน ๆ (ระบุ).........................   

 
 7.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 ตารางที ่6 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 

 
จ านวนผู้เรียนทีใ่ช้ต่อปี 

7.2.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 (ศูนยห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ต าบลสวา่งแดนดิน) 

 
212 

7.2.2 สถานประกอบการท่ีใชฝึ้กงาน 119 
7.2.3 สถานประกอบการท่ีศึกษาดูงาน 119 
7.2.4 วดั 212 
7.2.5 อ่ืน ๆ ระบุ...................................................  
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8. ข้อมูลด้านงบประมาณและการบริหารตามประมาณการ 
งบประมาณการรับ-จ่าย ปีการศึกษา 2562 

 รายรับ                                รายจ่าย หมาย
เหตุ รายการ บาท รายการ บาท 

8.1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  8.2.1 เงินเดือนครู 1,639,330  

8.1.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย  8.2.2 เงินเดือนบุคลากรอืน่ 1,680,000  

        รายหัวนักเรียน 4,875,051.88 8.2.3 ค่าตอบแทนครูและ   

8.1.3 ค่าธรรมเนียมอืน่เพือ่           บุคลากร 31,174  

         พฒันาการศึกษา 955,784.74 8.2.4 งบปรับปรุงอาคาร   

8.1.4 ค่าธรรมเนียมอืน่            สถานที่ 612,080  

8.1.5 เงินบริจาค  8.2.5 งบจัดหา/พฒันา   

8.1.6 อืน่ ๆ  72.06          เคร่ืองมืออุปกรณ์ 106,083.14  

            ส่ือการสอน 130,979.34  

  8.2.6 ค่าวสัดุฝึก 49,383.25  

  8.2.7 งบพฒันาบุคลากร 33,344  

  8.2.8 ค่าสาธารณูปโภค 242,753.50  

  8.2.9 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 33,464  

รวมรับ 5,830,908.68 รวมจ่าย 4,558,591.23  
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วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  Sawngdandin  Business  Technical Vacational college   

 

 

บทท่ี  2 
แผนปฏบิัติงำนและโครงกำรประจ ำปี 

1. สภำพกำรด ำเนินกำร 
 การวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าโครงการและแผนงาน  โดยให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในชุมชนโดยมีการจัดประชุม  การวางแผนงานวิธีการเรียนรู้  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส าหรับบุคลากรในวิทยาลัยโดยเริ่มตั้งแต่ข้ันเตรียมการจัดการ  วิธีการท างาน  และการสรุปผลร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในวิทยาลัยและบุคลากรในชุมชน   และก าหนดแผนงานกิจกรรมโครงการประจ าฝ่ายต่างๆ ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
แผนงำนฝ่ำยบริหำรวิทยำลัย     นำยศุภชัย   แจ้งสุข    ผูจั้ดกำร   ผู้รับผิดชอบ 
 
 1. โครงการ   อบรมและนิเทศบุคลากร 
 2. โครงการ  ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร 
 3. โครงการ  จัดสรรงบประมาณ 
 4. โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ 
 5. โครงการ  ก่อสร้างเพ่ิมเติม 
 6. โครงการ  ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 7. โครงการ  จัดท าระบบบัญชี 
 8. โครงการ  7 ส 
 9. โครงการ ศึกษาดูงาน 
10. โครงการ e-office 
11. โครงการศึกษาต่อเพ่ือประกอบวิชาชีพครู 
12. โครงการส ารวจและจัดท าบัญชีทรัพย์สินครุภัณฑ์ 
 

Administrator
Typewriter
13
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บ1. โครงการอบรมและนิเทศบุคลากร ลกัษณะ  ช่วงปิดภาคเรียน ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้อ านวยการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันางานเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร   โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ   ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการนิเทศงานใหแ้ก่
บุคลากรเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองและก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพต่อการ
ท างานยิง่ๆ ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อบุคลากรในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนเอง 
 2. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะการปฏิบติัใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีและเหมาะสม 

3.เป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทุกคนในวทิยาลยั  ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเพิ่มข้ึน 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มีนาคม  และ ตุลาคม    ผูอ้  านวยการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  นิเทศงาน 

พฤษภาคม  และ ตุลาคม ครูและบุคลากรทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ หลงัเสร็จส้ินโครงการ ผูอ้  านวยการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ 2,000 บาท  ดงัน้ี - เอกสารประกอบ  1,000 บาท       - อาหาร  500 บาท       - วทิยากร  500 บาท 
6. การประเมินผล 
  - การสังเกต    สัมภาษณ์   และติดตามผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพครู  มากข้ึน 

 2. ครูและบุคลากรมีความรู้และทกัษะทางการปฏิบติังาน มากข้ึน 
 3. ครูและบุคลากรเกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนและเหมาะสมข้ึน
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บ2. โครงการประเมินประสิทธิภาพบุคลากร    ลกัษณะ  ส้ินปีการศึกษา   ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้อ านวยการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การประเมินประสิทธิภาพบุคลากรเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการกระตุน้การปฏิบติังานของบุคลากรให้มีศกัยภาพ
มากยิ่งข้ึน   เพื่อเป็นการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและการกระจายงานท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการให้
ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล   การประเมินประสิทธิภาพจึงมีความส าคญัจ าเป็นอยา่งยิง่ 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพบุคลากร และก าหนดความส าคญับุคคล 
 2. เพื่อกระตุน้การปฏิบติังาน   และเพิ่มศกัยภาพการท างาน 

 3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดความดีความชอบและใหผ้ลตอบแทน 
 3.เป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทุกคนในวทิยาลยั  ไดรั้บการประเมินประสิทธิภาพ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ตลอดปีการศึกษา    ผูอ้  านวยการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  ประเมินผลงานบุคลากร 

เมษายน ครูและบุคลากรทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ พฤษภาคม ผูอ้  านวยการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ 1,000 บาท  ดงัน้ี - เอกสารประกอบ  1,000 บาท     
6. การประเมินผล 
  - การสังเกต    สัมภาษณ์   และแบบประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. รู้ประสิทธิภาพบุคลากร และสามารถก าหนดบทบาทหนา้ท่ีตามประสงคไ์ด ้
 2. บุคลากรไดรั้บกระตุน้การปฏิบติังาน   และเพิ่มศกัยภาพการท างานของตนเอง 
 3. มีขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดความดีความชอบและใหผ้ลตอบแทน(ข้ึนเงินเดือน)
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บ3. โครงการจัดสรรงบประมาณ   ลกัษณะ  ต้นปีการศึกษา 2562   ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญต่อระบบบริหารจัดการในทุกระดับ  เพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและปัจจยัท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน   จึงมีการจดัการงบประมาณท่ีเหมาะสม  สมดุลและพอดีต่อ
การด าเนินการในแผนกและฝ่ายต่างๆ  รวมถึงสมดุลต่องบประมาณทั้งหมดอยา่งเกิดประสิทธิผลท่ีสุด 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อประมาณการงบประมาณทั้งหมดท่ีพึงจะไดม้าในปีการศึกษาน้ี 
 2. เพื่อส ารวจความตอ้งการและจ าเป็นของงบประมาณในแต่ละฝ่าย 
 3. เพื่อจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอและสมดุล  ต่องบประมาณทั้งหมด 
 3.เป้าหมาย 
 แผนกและฝ่ายงานต่างๆ มีงบประมาณในการด าเนินการท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  เมษายน     ผูจ้ดัการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  รายงานงบประมาณแต่ละฝ่าย 

พฤษภาคม ผูจ้ดัการและ ฝ่ายบญัชี 

3. สรุปผลโครงการ ส้ินเดือนพฤษภคม ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ 1,000 บาท  ดงัน้ี - เอกสารประกอบ  1,000 บาท     
6. การประเมินผล 
  - สัมภาษณ์   และแบบประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. รู้งบประมาณทั้งหมดท่ีพึงจะไดม้าในปีการศึกษาน้ี 
 2. ทราบความตอ้งการและจ าเป็นของงบประมาณในแต่ละฝ่าย 
 3. จดัสรรงบประมาณไดเ้พียงพอและสมดุล  ต่องบประมาณทั้งหมด 
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บ4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ลกัษณะ  ต้นปีการศึกษา    2562 ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ครุภณัฑ ์ เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการบริหารจดัการ  ครุภณัฑ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรได ้ ครุภณัฑ์เกิดการใช้งานย่อมเกิดการช ารุดและสึกหรอตามสภาพและอายุการใช้งาน 
ดงันั้นโรงเรียนจึงจ าตอ้งจดัหาครุภณัฑ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมแก่ฝ่ายงานต่างๆ  ตามสมควรและเกิดประโยชน์
อยา่งแทจ้ริง 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อส ารวจความตอ้งการครุภณัฑข์องฝ่ายต่างๆ  
 2. เพื่อจดัหาและจดัซ้ือครุภณัฑใ์หเ้พียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

 3. เพื่อจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือ 
 3.เป้าหมาย 
 แผนกและฝ่ายงานต่างๆ มีครุภณัฑท่ี์เพียงพอและเหมาะสม 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  เมษายน     ผูจ้ดัการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง สอบถาม จดังบประมาณ 

พฤษภาคม ผูจ้ดัการและ ฝ่ายบญัชี 

3. จดัซ้ือและสรุปผลโครงการ ส้ินเดือนพฤษภคม ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ 1,000 บาท  ดงัน้ี - เอกสารประกอบ  1,000 บาท      
    งบท่ีตั้งไว ้ส าหรับโครงการ  ไม่เกิน  50,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  - สังเกต  สัมภาษณ์   และแบบประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชค้รุภณัฑ์ของฝ่ายต่างๆ  
 2. จดัหาและจดัซ้ือครุภณัฑไ์ดเ้พียงพอและเหมาะสม  แก่ฝ่ายต่างๆ  
 3. จดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือและสมดุลต่องบอ่ืนๆ  
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บ5. โครงการก่อสร้างเพิม่เติม ลกัษณะ  ท าคร้ังเดียวเสร็จ   ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้รับใบอนุญาต 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ความพร้อมทางดา้นอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาดา้นการเรียนการสอนและเสริมภาพลกัษณ์
ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนต่อโรงเรียน  และความภูมิใจต่อนกัเรียนนกัศึกษา  ดงันั้น สภาพอาคารเรียนควรใหม่ทนัสมยัและน่า
เรียนจึงเห็นควรใหมี้การก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหมี้สภาพท่ีน่าเรียนยิง่ข้ึน 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุงหอพกัครู จ านวน 1 หลงั  
 2. เพื่อก่อสร้างเสาธงประจ าโรงเรียนใหม่ ศาลาพกัร้อน 

 3. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมี้ความเหมาะสมและสวยงาม 

 3.เป้าหมาย 
 - อาคาร บา้นพกัครู  คสล. ขนาด 7 หอ้ง 
 - ก่อสร้างเสาธงโรงเรียนใหม่ใหมี้ขนาดใหญ่และสวยงามยิง่ข้ึน 
 - จดัสวนหยอ่มบริเวณขา้งหอ้งสมุด  ศาลาพกัร้อน 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มกราคม - กุมภาพนัธ์     ผูจ้ดัการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-หาแหล่งเงินทุน  จดัท าโครงการ 
-ด าเนินการโครงการก่อสร้าง 

เมษายน-ธนัวาคม ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ   ฝ่ายบญัชี 

3. สรุปผลโครงการ   ธ.ค. 64 ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ส่วนของโรงเรียน  ประมาณ 200,000 บาท                        -   ศาลาพกัร้อน     10,000 บาท   
 - ค่าปรับปรุงอาคาร 500,000  บาท                - ก่อสร้างเสาธงและอ่ืนๆ    10,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  - สังเกต  ควบคุม  ตรวจสอบ   และแบบประเมินผล  
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. วทิยาลยัมีอาคารใหม่ท่ีสวยงามน่าเรียนยิง่ข้ึน 
 2. วทิยาลยัมีเสาธงชาติท่ีสวยงามเด่นเป็นสง่า 
 3. อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมและสวยงามยิง่ข้ึน  
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บ6. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ลกัษณะ ช่วงปิดเทอม     ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 อาคารสถานท่ีเป็นส่ิงจูงใจและเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน  ความพร้อมทางด้านอาคาร
สถานท่ีเป็นส่ิงจ าเป็น  และความภูมิใจต่อนกัเรียนนกัศึกษา  ดงันั้น  ควรมีการซ่อมแซมอาคารใหมี้ความพร้อมและ
ปลอดภยัต่อการจดัการศึกษา  ตลอดจนสถานท่ีภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพกัผอ่น   
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพใหใ้หม่สวยงาม  และปลอดภยั 
 2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มดา้นสถานท่ีให้ร่มร่ืนสวยงามน่าอยู ่  
3.เป้าหมาย 
 - ทาสีโรงฝึกงาน  ปรับปรุงสภาพภายในใหส้วยงามน่าเรียน 

  - ปรับปรุงสวยหยอ่มรอบอาคาร และหนา้วทิยาลยั 
 - ซ่อมแซมอาคารส่วนท่ีช ารุด  ตลอดจนระบบไฟฟ้าในอาคาร 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มิ.ย.-ก.ย.  , พ.ย. – ก.พ.     ผูจ้ดัการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  ส ารวจ  จดัท าโครงการ 
-ด าเนินการโครงการ , จดัจา้ง 

มี.ค. – มิ.ย.  ,  ต.ค. ผูจ้ดัการ   ฝ่ายบญัชี 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย.  , พ.ย. ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ส่วนของโรงเรียน  งบประมาณตั้งไว ้ 50,000 บาท  ดงัน้ี   
- ทาสี 10,000 บาท     - สวยหยอ่ม  20,000 บาท   ซ่อมแซมอาคารอ่ืนๆ 20,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  - สังเกต  ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1วทิยาลยัมีอาคารเรียนท่ีพร้อมและมีสภาพใหม่สวยงาม ปลอดภยั เหมาะต่อการเรียนการสอน 
 2. สภาพแวดลอ้มดา้นสถานท่ี มีร่มร่ืนสวยงามน่าอยู ่ ยิง่ข้ึน 
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บ7. โครงการจัดท าระบบบัญชี    ลกัษณะ ตลอดปีงบประมาณ     ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ระบบบญัชีมีความส าคญัต่อการ  ด าเนินงานดา้นการงบประมาณ  การตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลทางดา้น
การเงินของวิทยาลยั  ดงันั้น เพื่อเป็นการจดัเก็บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งวิทยาลยัตอ้งจดัให้มีระบบบญัชีท่ีถูกตอ้งตามหลกั
บญัชี  และจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดจนเก็บรวบรวมหลกัฐานทางบญัชีไวอ้ยา่งเป็นระบบ   
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดัท าระบบบญัชีให้เป็นปัจจุบนัและตรวจสอบง่าย 
 2. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัสรรงบประมาณและใชจ่้ายไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
3.เป้าหมาย 
 - มีระบบบญัชีท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี 

  - มีการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีถูกตอ้งและเก็บหลกัฐานทางบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 - ครูและบุคลากรมีความเขา้ใจในระบบบญัชีและด าเนินการตามระเบียบได ้
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  พ.ค. 62 – พ.ค. 63     ผูจ้ดัการ และ อ.ศุภชยั 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  ส ารวจ  จดัเก็บหลกัฐาน 
-จดัท างบดุล  , งบก าไรขาดทุน , ปิดงบ 

 พ.ค. 62 – พ.ค. 63 ผูจ้ดัการ   ฝ่ายบญัชี 
อ.อญัชลี รวบรวม 
จดัท าบญัชี 

3. สรุปผลโครงการ   พ.ค. 63 ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 4,000 บาท  ดงัน้ี   - เอกสารทางบญัชี 3,000 บาท   - สมุดบญัชี 1,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  -   ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. วทิยาลยัมีขอ้มูลพื้นฐานทางบญัชี  เพื่อการจดัสรรงบประมาณในปีถดัไป 
 2. สามารถตรวจสอบความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณยอ้นหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
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บ8. โครงการ 7 ส    ลกัษณะ ต่อเน่ืองตลอดปี     ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้อ านวยการ 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 ระบบบริหารงานขั้นพื้นฐานท่ีทุกองค์กรควรมีคือการพฒันาการดา้น 5 ส. คือ  สะสาง  สะดวก  สะอาด   
สุขลกัษณะ  และสร้างนิสัย   แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาดา้นระบบคุณภาพมากข้ึนโรงเรียนเล็งเห็นวา่ควรเพิ่มเติมอีก 2 
ส. คือ  สร้างความเช่ือมัน่  และสร้างความประทบัใจ  เพื่อให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนผูป้กครองและ
สาธารณะ  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายและแผนกต่างๆ ในวิทยาลยัสมควรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แทจ้ริง  เพื่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและตรวจสอบควบคุมไดอ้ยา่งง่าย 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อวางระบบบริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐานใหแ้ก่บุคลากรทุกคน 
 2. เพื่อใหบุ้คลากรมีระบบบริหารงานท่ีด าเนินการไดอ้ยา่งง่าย  และปฏิบติัไดต่้อเน่ือง 
3.เป้าหมาย 
 - บุคลากรทุกคน  เขา้ใจและน าระบบ 7 ส. ไปใชใ้นหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนได ้

 - วทิยาลยัมีระบบบริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐานท่ีสามารถตรวจสอบ ควบคุมไดง่้าย 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน    ผูอ้  านวยการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  อบรมสัมมนา  ก าหนดระเบียบ 
-ด าเนินการควบคุม  , ตรวจสอบ ,  

 ตลอดปีการศึกษา ผูอ้  านวยการ  และ ครู  
บุคลากรทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   พ.ค. 63 ผูอ้  านวยการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 บาท  ดงัน้ี    - เอกสารประกอบการประชุม อบรม  1,000 บาท 
     - เงินส ารองเพื่อใชจ่้ายในโครงการ     9,000 บาท  
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทุกคนรับรู้แลเขา้ใจระบบ 7 ส. สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพในหนา้ท่ีตนได ้
 2. ระบบบริหารจดัการภายใน  เขา้ใจง่าย  ตรวจสอบ  ควบคุม  และประเมินผลไดง่้ายข้ึน
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บ9. โครงการศึกษาดูงาน     ลกัษณะ  ปีละคร้ัง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การศึกษาดูงานเป็นการน าคณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เพื่อเป็นการเปิดวสิัยทศัน์และ
เปิดมุมมองใหม่ๆ  รวมทั้งเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีใหเ้กิดข้ึน  ตลอดจนสร้างเจตคติท่ีดีต่อวทิยาลยัและ
ผูบ้ริหาร   ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุน้และจูงใจให ้ครูและบุคลากรมีการ
พฒันาศกัยภาพตนเองอยูเ่สมอ 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาครู บุคลากร  และเปิดวสิัยทศัน์ในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 2. เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดี  ตลอดจนสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิทยาลยัและผูบ้ริหาร 
3.เป้าหมาย 
 - ครูและบุคลากรทุกคน  เขา้ร่วมโครงการ 
 - ศึกษาดูงานภาคตะวนัออก (ทะเล) 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ก.ย. ก่อนปิดภาคเรียน     ผูจ้ดัการ  
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง    ก าหนดสถานท่ี   ก าหนดหวัขอ้ 
-ด าเนินการ  , ควบคุมตรวจสอบ   

 ต.ค. ปิดภาคเรียน 
1 คืน 2 วนั 

ผูจ้ดัการ  และ ครู  
บุคลากรทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   พ.ย.  ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 30,000 บาท  ดงัน้ี    - เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน         2,000 บาท 
     - เงินใชจ่้ายรายหวั 2,000 บาทต่อคน    28,000 บาท  
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครูและ บุคลากร  ไดเ้ปิดวิสัยทศัน์และสามารถน าไปพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ 
 2. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวญัก าลงัใจท่ีดี  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาลยัและผูบ้ริหาร 

Administrator
Typewriter
22



วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  Sawngdandin  Business  Technical Vacational college   

 

บ10. โครงการ E-Office     ลกัษณะ  ต่อเน่ือง    ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 E-office  คือระบบส านกังานอิเล็กทรอนิกส์   เน่ืองดว้ยปัจจุบนัระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทส าคญั
ต่อการบริหารจดัการองคก์าร  โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วและเขา้ถึงไดง่้าย  หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวทิยาลยัไดเ้ปล่ียนไปใชร้ะบบ e-office กนัมากข้ึน  ทั้ง สช. สอศ เขตพื้นท่ี และกองทุน กยศ.  ดงันั้นจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งจดัใหมี้ระบบ E-office ข้ึนเพื่อตอบสนองการพฒันาดงักล่าว 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาระบบ e-office และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. เพื่อพฒันาบุคลากรมารองรับระบบ e-office  ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาอีกในอนาคต 
3.เป้าหมาย 
 - ครูและบุคลากรทุกคน  เขา้ร่วมโครงการ 
 - ระบบ e-office ของ อศช.   เขตพื้นท่ี  และ กยศ. 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.      ผูจ้ดัการ  
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง    อบรมโปรแกรม   ก าหนดคน 
-ด าเนินการ  , ควบคุมตรวจสอบ   

พ.ค.62 – พ.ค. 63 ผูจ้ดัการ  และ ครู  
บุคลากรทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   พ.ค. ของทุกปี ผูจ้ดัการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 2,000 บาท  ดงัน้ี    - พฒันาบุคลากร    2,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์  ทดสอบ  ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. วทิยาลยัมีระบบ e-office และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. บุคลากรมีความรู้และเขา้ใจในระบบ e-office  สามารถปฏิบติังานไดต้ามระบบ 
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บ 11. โครงการศึกษาต่อเพือ่ประกอบวชิาชีพครู    ลกัษณะ ต่อเน่ือง    ผู้รับผดิชอบโครงการ   ผู้อ านวยการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การประกอบวชิาชีพครูตาม พรบ. นั้นก าหนดใหค้รูตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพและตอ้งจบการศึกษา
ทางดา้นครูดว้ยจึงจะขอใบประกอบวชิาชีพได ้  ครูในวทิยาลยัส่วนใหญ่จบทางดา้นวชิาชีพ  ไม่มีใบประกอบ
วชิาชีพครู  ดงันั้นเพื่อใหค้รูเหล่าน้ีสามารถพฒันาตนเองทางอาชีพครู  และขอใบประกอบวชิาชีพครูได ้ จึงไดจ้ดั
โครงการใหค้รูไปศึกษาต่อเพิ่มเติมในวชิาครู 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมใหค้รู ศึกษาต่อทางดา้นวชิาชีพครู   และมีพฒันาการสอนท่ีดีข้ึน 
 2. เพื่อใหค้รูทุกคนมีใบประกอบวชิาชีพครู  และบรรจุไดต้าม พรบ. 
3.เป้าหมาย 
 ครูท่ียงัไม่มีใบประกอบวชิาชีพครู  และจบไม่ตรงสาย 
 สถาบนั  มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร  มหาวทิยาลยัสันตพล มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ม.ค.   ผูอ้  านวยการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  ด าเนินการ  ติดตามผล 

มี.ค. 62  -  มี.ค. 63 ครูท่ียงัไม่มีวฒิุครู 

3. สรุปผลโครงการ พ.ค. 63 ผูอ้  านวยการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ 1,000 บาท  ดงัน้ี - เอกสารประกอบ  1,000 บาท     
6. การประเมินผล 
  - การสังเกต    สัมภาษณ์   และแบบประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ครูทุกคนในวทิยาลยัมีวฒิุครูและความรู้ดา้นวชิาชีพครู   และมีพฒันาการสอนท่ีดีข้ึน 
 2. ครูทุกคนมีใบประกอบวชิาชีพครู  และบรรจุใหเ้ป็นครูสอนไดต้าม พรบ.
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บ 12. โครงการส ารวจจัดท าบัญชีสินทรัพย์ครุภัณฑ์    ลกัษณะ ต่อเน่ือง    ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 สินทรัพยค์รุภณัฑ์  มีความส าคญัต่อระบบบริหารจดัการ  เน่ืองจากเป็นตวัแสดงให้เห็นถึงสภาพของ
กิจการ  ดงันั้นสินทรัพยแ์ละครุภณัฑ์ของวิทยาลยัจึงตอ้งมีระบบการท าบญัชีท่ีเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง  เพื่อใหง่้าย
ต่อการตรวจสอบ  ควบคุม และบริหารจดัการ 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดัท าบญัชีสินทรัพยแ์ละครุภณัฑใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 
 2. เพื่อทราบถึงความเพียงพอและขาดแคลนในครุภณัฑแ์ต่ละประเภท 

3.เป้าหมาย 
 ส ารวจครุภณัฑท์ั้งหมดของวทิยาลยั  

            จดัท าบญัชีแยกประเภทสินทรัพยแ์ละครุภณัฑ์ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.   ผูจ้ดัการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจง  ด าเนินการส ารวจ   
จดัท าระบบบญัชี   ติดตามผล 

มี.ค.  -  พ.ค.  ผูจ้ดัการ   
ฝ่ายบญัชี   
ฝ่ายธุรการ 

3. สรุปผลโครงการ พ.ค. 63 ฝ่ายบญัชี 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
    ประมาณ 1,000 บาท  ดงัน้ี - เอกสารประกอบ  1,000 บาท     
6. การประเมินผล 
  - การสังเกต    สัมภาษณ์  แบบบนัทึก  และแบบประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. วทิยาลยัมีบญัชีสินทรัพยแ์ละครุภณัฑท่ี์เป็นปัจจุบนั  ตรวจสอบควบคุมไดง่้าย 
 2. ท าใหท้ราบถึงความเพียงพอและขาดแคลนในครุภณัฑแ์ต่ละประเภทและจดัหามาไดพ้อดี
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แผนงานบริหารงานบุคคล 
 

- ฝ่ายปกครอง     ว่าทร้ีอยตรี ยอด เมอืงมุงคุณ      ผู้รับผดิชอบ 
1. โครงการ  ประชุมผูป้กครอง 
2. โครงการ  เยีย่มบา้นนกัเรียน 

3. โครงการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติด 

4. โครงการ อบรมจริยธรรมคุณธรรม 

5. โครงการ บ าเพญ็ประโยชน์ 
6. โครงการ เฝ้าระวงันกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
7. โครงการ ลดปัญหาการมาสาย 
8. โครงการ พบปะผูป้กครองเป็นรายบุคคล 
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ป 1. โครงการประชุมผู้ปกครอง   ลกัษณะ  ปีละคร้ัง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเป็นการจดัการศึกษาในระบบ  ซ่ึงมีผูเ้รียนเรียกว่านกัเรียน   นกัเรียนอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
ผูป้กครอง  ฉะนั้นเพื่อเป็นการท าความเขา้ใจในระเบียบขอ้บงัคบั  ต่างๆ ของโรงเรียน  ตลอดจน โรงเรียนไดเ้ขา้ใจ
ผูป้กครองรวมทั้งสภาพปัญหาของนกัเรียนอยา่งชดัเจน  จึงควรจดัใหมี้การประชุมพบปะกนัระหวา่งโรงเรียนและ
ผูป้กครอง  เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั   อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อช้ีแจงระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ต่อนกัเรียนให้แก่ผูป้กครองไดรั้บทราบและร่วมมือกนัปฎิบติั 
 2. เพื่อวทิยาลยัไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนท่ีมีผลต่อการเรียน 

 3. เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง ผูป้กครองนกัเรียนและคณะครูอาจารยใ์นโรงเรียน 
3.เป้าหมาย 
 - ผูป้กครองนกัเรียนทุกชั้นปี ทุกระดบั  เขา้ร่วมการประชุม 
 - คณะครูทุกคน ไดเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั ผูป้กครอง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  เม.ย.       หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจงครู   ท าก าหนดการ  เชิญผูป้กครอง 
-ด าเนินการ  , ประสานความร่วมมือ   

พ.ค. 
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูบุคลากรทุกคน 
ผูป้กครองนกัเรียนทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 8,000 บาท  ดงัน้ี    - เอกสารประกอบประชุม          2,000 บาท 
     - ค่ารับรอง เคร่ืองด่ืมอาหารวา่ง             6,000 บาท   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   ควบคุม  ตรวจสอบ   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้กครองไดรั้บทราบเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของวิทยาลยั 
 2. วทิยาลยัไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนจากผูป้กครอง 
 3. เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง ผูป้กครองนกัเรียนและคณะครูอาจารยใ์นการร่วมกนัแกปั้ญหานกัเรียน
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ป 2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน    ลกัษณะ  ภาคเรียนละคร้ัง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จากโครงการประชุมผูป้กครอง  ซ่ึงมีการประชุมเพียงปีละหน่ึงคร้ัง  ดงันั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัติดตาม
นกัเรียนและสร้างสัมพนัธ์อนัดีต่อผูป้กครองนกัเรียนอยูเ่สมอ  จึงสมควรจดัให้มีการออกพบปะผูป้กครองนกัเรียน
ตามบา้น  โดยเฉพาะนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเฝ้าระวงั  เพื่อสอบถามถึงปัญหาสาเหตุและหาทางร่วมมือกนัแกไ้ข  
และเฝ้าระวงัปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดต่อตวันกัเรียนต่อไป 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งวทิยาลยั  ครูและผูป้กครองนกัเรียน 
 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารโรงเรียนใหแ้ก่ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบ 

 3. เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ท่ีมีต่อผูเ้รียน  และร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ข 
3.เป้าหมาย 
 - ผูป้กครองนกัเรียน  ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงและเฝ้าระวงั 
 - นกัเรียนท่ีถูกเชิญผูป้กครอง  แต่ผูป้กครองไม่ยอมมา 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ทุกส้ินเดือน  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจงครู   ท าก าหนดการ  ก าหนดจุดหมาย 
-ด าเนินการ  , ประสานความร่วมมือ   

 ก.ย.  และ  ก.พ. 
ก่อนสอบปลายภาค 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูบุคลากรทุกคน 
ผูป้กครองนกัเรียนทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   ต.ค. และ มี.ค. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 20,000 บาท  ดงัน้ี    - ค่าน ้ามนัรถ          10,000  บาท 
     - ค่าเบ้ียเล้ียง          10,000  บาท   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   สัมภาษณ์  บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้กครองนกัเรียนประทบัใจและยนิดีต่อการเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 2. ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารปัจจุบนัของวทิยาลยั 
 3. ครูไดรั้บทราบปัญหาต่างๆ ของนกัเรียน  และหาทางป้องกนัและแกไ้ขไดท้นัเวลา
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ป 3. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด    ลกัษณะ  ปีละคร้ัง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ผูเ้รียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้เพียงใดสุขภาพร่างกายยอ่มมีส่วนสัมพนัธ์กนั  ปัจจุบนั นกัเรียนมี
ภาวะเส่ียงต่อโรคภยัไขเ้จ็บมากมาย  ตลอดจนเส่ียงต่อการชักจูงไปในทางท่ีผิดเช่น เสพสารเสพติดชนิดต่างๆ  
ดงันั้นเพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลส าคญัดา้นสุขภาพร่างกายและสารเสพติด จึงเห็นควรจดัใหมี้การบนัทึกขอ้มูลไว ้
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยัของนกัเรียน 
 2. เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวงั  นกัเรียนใหห่้างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด 

3.เป้าหมาย 
 - ตรวจสุขภาพ  นกัเรียนทุกคน  ทุกระดบัทุกชั้นปี 
 - ตรวจสารเสพติด  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มเฝ้าระวงั 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มิ.ย.  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจงนกัเรียน    ก าหนดกลุ่มเส่ียง 
-ด าเนินการ  , บนัทึกขอ้มูล  ตรวจสอบ   

ก.ย.   
ก่อนปิดภาคเรียน 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูบุคลากรทุกคน 
นกัเรียนทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   ต.ค.  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 3,000 บาท  ดงัน้ี    - แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ           1,000 บาท 
     - ชุดตรวจสารเสพติด        2,000 บาท   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   สัมภาษณ์  บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. วทิยาลยัมีบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยัของนกัเรียน  เป็นปัจจุบนั 
 2. นกัเรียนไม่กลา้ไปยุง่เก่ียวและอยูห่่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด 
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ป 4. โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม    ลกัษณะ  ปีละคร้ัง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ผูเ้รียนนอกจากจะเป็นผูท่ี้แสวงศึกษาหาความรู้แลว้  ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้เป่ียมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเป็น
พื้นฐานท่ีดี  ในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข  ดงันั้น  วิทยาลยัจึงมีบทบาทส าคญัในการ
เป็นสถานท่ีจดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียนทุกคน  เพื่อผลิตผูจ้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นความรู้
วชิาการและ  มีคุณภาพดา้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกนั 

 2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหเ้กิดแก่นกัเรียนทุกคน 
 2. เพื่อขดัเกลาพฤติกรรมท่ีไม่ดี  และปลูกฝังพฤติกรรมท่ีควรใหแ้ก่นกัเรียน 

3.เป้าหมาย  

 - นกัเรียนทุกชั้นปี  เขา้ร่วมโครงการ 
 - ครูและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นวทิยากร 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มิ.ย.  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
-ประชุมช้ีแจงนกัเรียน    ก าหนดหวัขอ้ 
-ด าเนินการอบรม  , จดัเก็บขอ้มูล     

 ส.ค.   
กลางภาคเรียนท่ี 1 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูบุคลากรทุกคน 
นกัเรียนทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   ก.ย. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ 
   งบประมาณตั้งไว ้ 5,000 บาท  ดงัน้ี    - เอกสารประกอบ           1,000  บาท 
     - อาหารวา่ง อ่ืนๆ                     4,000   บาท   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   สัมภาษณ์  บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนเกิดจิตส านึกท่ีดีดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 2. พฤติกรรมนกัเรียนท่ีไม่ดีหมดไป   
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ป 5. โครงการบ าเพญ็ประโยชน์     ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปกครองพบวา่  นกัเรียนบางกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีกระท าความผิดต่อกฎระเบียบ
ของโรงเรียนเป็นประจ า  ซ่ึงท าให้ตอ้งมีการลงโทษและท าภาคทณัฑ์   ดงันั้นการลงโทษเพื่อเป็นการขดัเกลานิสัย
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนเอง  การบ าเพ็ญประโยชน์จึงเป็นแนวทางท่ีดีและเหมาะสมต่อการลงโทษ 
มากกวา่วธีิการอ่ืนๆ  
 2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหน้กัเรียนท่ีท าผดิกฎระเบียบของวทิยาลยัไดบ้  าเพญ็ประโยชน์และเกิดจิตส านึกท่ีดี 
 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องการกระท าผิดกฎระเบียบของนกัเรียนต่อไปในอนาคต 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท าผดิกฎระเบียบของทางวทิยาลยัอยูเ่สมอ 
 - นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเฝ้าระวงัท่ี อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งรายช่ือให ้
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจขอ้มูล  ก าหนดกิจกรรม   นดัหมาย  
ด าเนินกิจกรรม  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล 

หลงัเลิกเรียน หรือ 
เสาร์อาทิตย ์และช่วง
ปิดเทอม 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูท่ีปรึกษา 
นกัเรียนท่ีกระท าผดิกฏ 

3. สรุปผลโครงการ   มี.ค. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  1,000 บาท      ค่าเอกสารแบบบนัทึก และจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ    
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การบ าเพญ็ประโยชน์จะก่อใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดีต่อตวันกัเรียน 
 2. การกระท าผดิกฏระเบียบของนกัเรียนลดนอ้ยลง
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ป 6. โครงการเฝ้าระวงันักเรียนกลุ่มเส่ียง  ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง  ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปกครองพบวา่  นกัเรียนบางกลุ่มมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคใ์นหลายๆดา้น 
เช่น  ปัญหายาเสพติด   ปัญหาทะเลาะววิาท  ปัญหาชูส้าว และอ่ืนๆ ดงันั้น  ฝ่ายปกครองจึงเห็นควรใหจ้ดักลุ่มเส่ียง
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวเพื่อ  เฝ้าระวงัและติดตามอยา่งใกลชิ้ดในการช่วยเหลือและแกปั้ญหาไดท้นัเวลา 
 2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดักลุ่มเส่ียงนกัเรียนและง่ายต่อการเฝ้าระวงัติดตามและช่วยเหลือ 
 2. เพื่อใหก้ารดูแลนกัเรียนเป็นไปอยา่งทัว่ถึงถูกกลุ่มเป้าหมาย  และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในดา้น  ชูส้าว  ทะเลาะววิาท  และยาเสพติด 
 - นกัเรียนท่ีขาดเรียนบ่อย  หรือ มีพฤติกรรมกา้วร้าว   ไม่มีผูป้กครอง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจขอ้มูล  จดักลุ่มตามประเภท    
- ด าเนินกิจกรรม  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล 

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูท่ีปรึกษา 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  5,000 บาท      - ค่าเอกสารแบบบนัทึก และจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ   

- ค่าใชจ่้ายและเบ้ียเล้ียงออกติดตามนกัเรียน  
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครูท่ีปรึกษาสามารถเฝ้าระวงัติดตามและช่วยเหลือ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงไดอ้ยา่งทนัเวลา 
 2. พฤติกรรมไม่พึงประสงคต่์างๆ ลดลงอยา่งชดัเจน  
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ป 7. โครงการลดปัญหาการมาสาย     ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง  ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปกครองเร่ืองการเขา้แถวตอนเชา้และเช็คช่ือประจ าวนั  พบวา่ นกัเรียนจ านวน
มากมาวิทยาลยัสายกว่าปกติ ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 8.10 น. เขา้แถวเคารพธงชาติ  นกัเรียนส่วนหน่ึงมาสายเป็นประจ า 
โดยไม่มีเหตุอนัควร   ดงันั้น ฝ่ายปกครองจึงเห็นควรจดัท าโครงข้ึนเพื่อหามาตรการลดปัญหาดงักล่าวเพื่อให้
นกัเรียนมาเรียนตามเวลาท่ีก าหนด  และง่ายต่อการตรวจสอบการมาเรียนของนกัเรียนในแต่ละวนั 
 2. วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อหามาตรการในการลดปัญหาการมาเรียนสายของนกัเรียน   
 2. เพื่อฝึกระเบียบวนิยัเร่ืองเวลา ใหน้กัเรียนเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนท่ีมาวทิยาลยัสายเป็นประจ า 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจขอ้มูล  จดักลุ่มนกัเรียน   ก าหนดมาตรการ 
- ด าเนินการลงโทษ  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล 

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูเวรประจ าวนั 
นกัเรียนกลุ่มท่ีมาสาย 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  1,000 บาท      - ค่าเอกสารแบบบนัทึก และจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ปัญหาการมาเรียนสายของนกัเรียน  ลดลง  อยา่งเด่นชดั 
 2. นกัเรียนเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการรักษาเวลา
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ป 8. โครงการพบปะผู้ปกครองรายบุคคล ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จากการด าเนินงานของฝ่ายปกครองพบว่า  นักเรียนท่ีท าผิดกฎระเบียบต่างๆ ฝ่ายปกครองได้ท าการ
ลงโทษแลว้แต่การกระท าก็ยงักระท าผดิเหมือนเดิมซ ้ าซาก  ไม่มีการปรับปรุงพฒันาตนเอง  จึงเป็นเหตุให้ตอ้งออก
หนังสือเชิญผูป้กครองมาพูดคุยสอบถามปัญหาของนักเรียนและร่วมมือแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามพึงประสงค ์ 
 2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพบปะผูป้กครองพดูคุยแลกเปล่ียนปัญหาของนกัเรียน 
 2. เพื่อท าความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายปกครองและขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ  
3.เป้าหมาย 
 - พบปะ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีท าผดิกฎระเบียบอยูเ่สมอ  และนกัเรียนท่ีขาดเรียนบ่อย 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจขอ้มูล    ออกหนงัสือเชิญผูป้กครอง 
- ด าเนินการพดูคุย  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล 

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
ครูท่ีปรึกษา 
ผูป้กครองนกัเรียน 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  2,000 บาท      - ค่าเอกสารแบบบนัทึก และค่ารับรอง   
6. การประเมินผล 
  -   สัมภาษณ์   สังเกตการณ์   บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบปัญหาของนกัเรียน  และแกปั้ญหาไดถู้กจุด 
 2. ผูป้กครองเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและขอ้จ ากดั  ของฝ่ายปกครองในการดูแลนกัเรียน
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แผนงานบริหารงานวชิาการ 
- ฝ่ายวชิาการ   นายเจษฎา   อปุชา      หัวหน้าวชิาการ  ผู้รับผดิชอบ 

 
1. โครงการ  อบรมเร่ือง โครงการสอน แผนการสอน  บนัทึกการเรียน 

2. โครงการ  นิเทศการสอน 
3. โครงการ  ประเมินประสิทธิภาพผูส้อน  

4.  โครงการ พฒันาแผนการเรียน 

5. โครงการ  จดัสอบขอ้สอบมาตรฐาน 

6. โครงการ  ออกแนะแนวศึกษาต่อ 
7. โครงการ  ระบบสารสนเทศออนไลน์ 
8. โครงการ  ปัจฉิมนิเทศ 
9. โครงการ  อบรมวจิยัในชั้นเรียน
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ว 1. โครงการอบรมการจัดท าโครงการสอน  แผนการสอนและบันทึกการสอน      ลกัษณะ  กจิกรรมก่อนเปิดเรียน  
        ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การสอนของครูผูส้อนจะเกิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนไดดี้เพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัการเตรียมความพร้อมใน
การสอน  การก าหนดเน้ือหาและแผนการสอนในแต่ละคาบท่ีสอน  ดงันั้น จึงเห็นควรให้ครูผูส้อนทุกคนจดัท า
โครงการสอน  แผนการสอนและบนัทึกการสอน  เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจและถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม  ฝ่ายวิชาการเห็นควรจดัอบรม  การจดัท าโครงการสอนแผนการสอนและบนัทึกการสอนข้ึน  
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหค้รูทุกคนสามารถจดัท าโครงการสอนแผนการสอนและบนัทึกการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไป 

     ในแนวทางเดียวกนั  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
 2. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 
3.เป้าหมาย 
 - ครูทุกคน  ในวทิยาลยัสามารถท าโครงการสอนแผนการสอนและบนัทึกการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- เตรียมเน้ือหา   เชิญวทิยากร   จดัอบรม 
- เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

พ.ค.  
1 วนั 

ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคน 
 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  2,000 บาท      - ค่าเอกสาร  ค่าวทิยากร  และอาหาร   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   แบบฝึกปฏิบติั   บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครูทุกคนสามารถจดัท าโครงการสอนแผนการสอนและบนัทึกการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไป 

     ง่ายต่อการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
 2. การสอนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 
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ว 2. โครงการนิเทศการสอน          ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง         ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การสอนของครูผูส้อนจะเกิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนไดดี้เพียงใดนั้น  ไม่มีใครสามารถคาดเดาได ้ แต่
สามารถรู้ได้ด้วยการเข้านิเทศการสอน  เพื่อตรวจสอบการปฏิบติัการสอนของผูส้อนตรงตามโครงการสอน
แผนการสอน และบนัทึกการสอน  ตลอดจนวิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและพฤติกรรมของผูส้อนท่ีมี
บทบาทส าคญัในการถ่ายทอด  และส่ือความต่อผูเ้รียนไดอ้ยา่งเขา้ใจมากเพียงใด   
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อนิเทศการสอนของครูทุกคน  น าผลการนิเทศมาพฒันาปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2. เพื่อกระตุน้ใหค้รูเอาใจใส่ต่อการสอน  และปฏิบติัการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง 
3.เป้าหมาย 
 - ครูทุกคน  ถูกนิเทศการสอนโดยผูอ้  านวยการ หรือผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ศึกษาเน้ือหาวชิา   โครงการสอน   เขา้นิเทศ 
- เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ก.ค. – ก.ย.  และ  
ธ.ค. – ก.พ. 

ผูอ้  านวยการ 
ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูผูส้อนแต่ละวชิา 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  1,000 บาท      - แบบเก็บขอ้มูลและประเมินผล   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์    บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลจากการนิเทศการสอนของครู  น ามาพฒันาปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนได ้
 2. ครูเอาใจใส่ต่อการสอนยิง่ข้ึน  และยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง 
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ว 3. โครงการประเมินประสิทธิภาพครู       ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง      ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การสอนของครูผูส้อนจะเกิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนหรือไม่นั้น  ผูเ้รียนเท่านั้นท่ีจะตอบไดว้า่การสอนของ
ครูมีขอ้บกพร่องประการใด  ท าไมถึงเรียนไม่รู้เร่ือง  รวมถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อผูเ้รียนเน่ืองจากการสอนของ
ครูนัน่เอง  การประเมินประสิทธิภาพครูจึงเป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีน าไปสู่การคน้พบปัญหาการสอนอย่างแทจ้ริง
และน าปัญหาท่ีพบมาพฒันาปรับปรุงกระบวนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูทุกคน  โดยผูเ้รียน 
 2. เพื่อน าปัญหาท่ีพบในการสอนของครูมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 
3.เป้าหมาย 
 - ครูทุกคน  ถูกประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนกัเรียน 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มิ.ย.  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ออกแบบประเมิน   สุ่มตวัอยา่ง   ท าแบบประเมิน 
- เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ก.ค. – ก.ย.  และ  
ธ.ค. – ก.พ. 

ผูอ้  านวยการ 
ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูผูส้อนแต่ละวชิา 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  1,000 บาท      - แบบเก็บขอ้มูลและประเมินผล   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   แบบสอบถาม  บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. พบปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนกัเรียน  ซ่ึงเกิดจากกระบวนการสอน 
 2. น าปัญหาท่ีพบในการสอนของครูมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบการสอนให้ดียิง่ข้ึนได ้
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ว 4. โครงการพฒันาแผนการเรียน       ลกัษณะ กจิกรรมต่อเน่ือง     ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 แผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา  เกิดจากการน าหลกัสูตรมาวิเคราะห์รายวิชาและจดัท าแผนการเรียนข้ึน 
ตามความเหมาะสมของวิทยาลยัและความพร้อมของผูส้อน   แต่ในความเป็นจริง แผนการเรียนท่ีเหมาะสมคือ
แผนการเรียนท่ีผูเ้รียนเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าประสงค์  ดงันั้น  จึงควร
วิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนและจึงจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชข้องผูเ้รียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน
อยา่งแทจ้ริง 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
 2. เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนใหท้นัสมยัและตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
3.เป้าหมาย 
 - แผนการเรียนทุกสาขาวชิา  มีการพฒันาตรงตามความตอ้งการ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. – เม.ย. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ศึกษาหลกัสูตร  รายวชิา  ศึกษาความตอ้งการ
ผูเ้รียน  และตลาดแรงงาน  จดัรายวชิาเขา้แผนการ
เรียน  -ด าเนินการใช ้ เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

พ.ค.  ของทุกปี
การศึกษา 

ผูอ้  านวยการ 
ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูผูส้อนแต่ละวชิา 

3. สรุปผลโครงการ   มี.ค. ของปีต่อไป ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  1,000 บาท      - เอกสารประกอบและแผนการเรียน 
 6. การประเมินผล 
  -   การสัมภาษณ์   รูปเล่มหลกัสูตร  บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. แผนการเรียนมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  น าไปใชไ้ดห้ลงัจบการศึกษาแลว้ 
 2. แผนการเรียนทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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ว 5. โครงการจัดสอบข้อสอบมาตรฐาน ลกัษณะ กจิกรรมก่อนจบการศึกษา  ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ตลอดการด าเนินการเรียนการสอน  ตั้งแต่ผูเ้รียนเขา้มาเรียนในวิทยาลยัจนจบการศึกษา   วิทยาลยัไม่อาจ
เทียบความรู้ของผูเ้รียนได้เลยว่ามีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด   ดังนั้ นจึงจ าต้องมีข้อสอบกลางหรือข้อสอบ
มาตรฐานเพื่อท าการทดสอบนกัเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา   วา่มีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงหากสอบไม่ผา่น 
วทิยาลยัมีจ าเป็นตอ้งจดัสอนเสริมในเน้ือหาวิชานั้นๆ เพิ่มเติม  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนท่ีจะส าเร็จการศึกษา
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีวทิยาลยัจะด าเนินการได ้ 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสอบวดัผลประสิทธิภาพผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา  โดยใชข้อ้สอบมาตรฐานท่ีเป็นกลาง 
 2. เพื่อสอนซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนในเน้ือหาวชิาท่ีสอบไม่ผา่น 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนท่ีเรียนชั้นปีสุดทา้ยในแต่ละระดบั ทุกคน  ตอ้งผา่นการสอบขอ้สอบมาตรฐาน 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ก.พ. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- จดัท าขอ้สอบ   จดัสอบ    
 - ตรวจผลสอบ  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

มี.ค.  ของทุกปี ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูผูส้อนแต่ละวชิา 
นกัเรียนท่ีจะจบการศึกษา 

3. สรุปผลโครงการ   มี.ค.  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  500 บาท      - การจดัท าขอ้สอบ  
 6. การประเมินผล 
  -   การทดสอบ  เก็บขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา  อยา่งแทจ้ริง 
 2. สามารถพฒันาผูเ้รียนดว้ยการสอนซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนในเน้ือหาวชิาท่ีสอบไม่ผา่นได ้
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ว 6. โครงการออกแนะแนวศึกษาต่อ       ลกัษณะ กจิกรรมต่อเน่ือง         ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลัยจดัการศึกษาในสายอาชีพ  ซ่ึงมุ่งเน้นผูเ้รียนท่ีต้องการน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม  แต่นกัศึกษาส่วนมากไม่เขา้ใจความเหมาะสมของตนเองในการเขา้ศึกษาต่อในสาขาวชิาต่างๆ  ดงันั้นจึง
เป็นหนา้ท่ีหลกัของวทิยาลยัในการออกแนะแนวศึกษาต่อใหแ้ก่นกัเรียนจากวทิยาลยัต่างๆ ท่ีสนใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ
ในสายอาชีพ   เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความพร้อมและความเหมาะสมของตนเองก่อนเขา้ศึกษาต่อ 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อแนะแนวศึกษาต่อให้แก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะเขา้เรียนในสายอาชีพ  ระดบั ปวช. 
 2. เพื่อออกหานกัเรียนเขา้มาเรียนในโรงเรียนตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
3.เป้าหมาย 
 - วทิยาลยัขยายโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการประมาณ  33 โรง 
 - โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการประมาณ  10 โรง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ม.ค. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- จดัท าเอกสารแนะแนว   ออกแนะแนว    
 - สัมภาษณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ก.พ.  ของทุกปี ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคน 
 

3. สรุปผลโครงการ   มี.ค.  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  50,000 บาท      - เอกสารแนะแนว   10,000  บาท    ป้ายประชาสัมพนัธ์   20,000 บาท 
    - ค่าเดินทางและเบ้ียเล้ียง 20,000 บาท 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์   แบบสอบถาม   เก็บขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูท่ี้ประสงคจ์ะเขา้เรียนในสายอาชีพ   ใหค้วามสนใจเขา้ศึกษาท่ีวทิยาลยัมากข้ึน 

2. นกัเรียนเขา้ใหม่  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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ว 7. โครงการปัจฉิมนิเทศ      ลกัษณะ กจิกรรมต่อเน่ือง      ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 นกัเรียนเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ส่วนมากมกัจะไม่เรียนต่อ  แต่จะน าวุฒิการศึกษาไปท างานในเมืองใหญ่
เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัว   ดงันั้น การปัจฉิมนิเทศผูท่ี้จะจบการศึกษา จึงเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อให้นกัเรียนรู้ว่า
ตนเองเหมาะกบัอะไร  จะศึกษาต่อหรือพร้อมหรือยงัท่ีจะท างานจริงๆ  เพื่อเป็นการแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมท่ีสุดใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ฝ่ายวชิาการจึงจดัโครงการปัจฉิมนิเทศ ข้ึน  
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีจบการศึกษา 
 2. เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพ ของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาแลว้ 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนชั้นปีสุดทา้ยท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษา 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ม.ค. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจง   ปัจฉิมนิเทศ 
 - สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

มี.ค.  ของทุกปี ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูท่ีปรึกษา 
 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  10,000 บาท      - ค่าเอกสารประกอบ  500 บาท  -ค่าจดัเตรียมสถานท่ี 5,500 บาท 
                                                      - ค่ารับรองอ่ืน ๆ 4,000 บาท 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์   แบบสอบถาม   เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนท่ีจบการศึกษา  รู้แนวทางท่ีเหมาะสมกบัตน 
 2. โรงเรียนสามารถติดตามและเก็บขอ้มูล ของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ว 8. โครงการอบรมวจัิยในช้ันเรียน      ลกัษณะ  กจิกรรมต่อเน่ือง        ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การวจิยัในชั้นเรียนคือการท าการทดลอง  ทดสอบ  บนัทึกทางสถิติ  วเิคราะห์ผลตามหลกัสถิติ  เพื่อน าผล
ท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   ดงันั้น ครูผูส้อนจึงควรตระหนกัถึง
ความส าคญัในการท าวิจยัเพื่อแก้ปัญหาผูเ้รียนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  สามารถตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ไดจ้ริงโดยมีหลกัฐานและขอ้มูลท่ีชดัเจน 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค้รูทุกคนสามารถท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นและท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีพบในกระบวนการเรียนการสอนของครู 
3.เป้าหมาย 
 - ครูทุกคน   ในวทิยาลยัสามารถท าวจิยัในชั้นเรียนไดอ้ยา่งนอ้ย ปีละ 1 เร่ือง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- เตรียมเน้ือหา   เชิญวทิยากร   จดัอบรม 
- เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

พ.ค.  
1 วนั 

ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
ครูทุกคน 
 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณโรงเรียน  2,000 บาท      - ค่าเอกสาร  ค่าวทิยากร  และอาหาร   
6. การประเมินผล 
  -   สังเกตการณ์   แบบฝึกปฏิบติั   บนัทึกขอ้มูล   และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครูทุกคนสามารถท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นและท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. ปัญหาต่างๆ ท่ีพบในกระบวนการเรียนการสอนของครู สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวิจยัในชั้นเรียน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- ฝ่ายกจิกรรม  นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม    ผู้รับผดิชอบ 

 

กจิกรรมภายนอก 
1. โครงการ  ถวายเทียนเขา้พรรษาและผา้ป่าสามคัคี 

2. โครงการประกวดพานบายศรีสู่ขวญังานแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร       
3. โครงการ  อบรมอาสาจราจร 
4. โครงการ  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5. โครงการ  ประเพณีวนัลอยกระทง 
 

กจิกรรมภายใน 
 

6. โครงการ วนัไหวค้รู  พิธีมอบใบประกาศนียบตัรผูจ้บการศึกษา  และรับนอ้งใหม่ 
7. โครงการ กิจกรรมภายในประจ าปี 

8. โครงการ  ทศัน์ศึกษานอกสถานท่ี 

9. โครงการ  กิจกรรมกีฬาวทิยาลยัในเครือฯ 

 

Administrator
Typewriter
44



วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  Sawngdandin  Business  Technical Vacational college   

 

ก 1. โครงการถวายเทยีนเข้าพรรษาและผ้าป่าสามัคคี        ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี                            
ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ถวายเทียนเขา้พรรษาและผา้ป่าสามคัคี  วนัเขา้พรรษาถือไดว้า่เป็นวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  คน
ไทยทุกคนลว้นส านึกและส่งเสริมกิจกรรมวนัเขา้พรรษาน้ี  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและท านุบ ารุงพระ
ศาสนา  นกัเรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการถวายจตุัปัจจยัและเทียนพรรษาหรือ หลอดไฟ  เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสืบต่อวฒันธรรมอนัดีแต่ชา้นานใหค้งอยูต่่อไป 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อรวบรวมปัจจยัและน าเทียนพรรษาหรือหลอดไฟ  ไปถวายวดั 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมโดยการเขา้วดัฟังธรรม 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัทุกชั้นปี  ร่วมบริจาคสมทบปัจจยัถวายวดั 
 - นกัเรียนทุกระดบัทุกชั้นปี  ร่วมถวายปัจจยัและเทียนพรรษาตลอดจนฟังธรรมเทศนา 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มิ.ย. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- เขา้ประชุมชุมชน  ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  นดั
หมาย 
 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ก.ค.  ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

ครูท่ีปรึกษา 
นกัเรียน/นกัศึกษาทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   ก.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั   1,000 บาท      -อ่ืนๆ ตามศรัทธาของนกัเรียน 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ปัจจยัและเทียนพรรษาหรือหลอดไฟท่ีน าไปถวายวดั  ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทางวดัอยา่งแทจ้ริง 
 2. นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรม  และศรัทธาในพระพุทธศาสน
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ก 2. โครงการประกวดพานบายศรีสู่ขวญังานแห่ปราสาทผึง้สกลนคร      ลักษณะ กจิกรรมประจ าปี      
ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จงัหวดัสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เทศบาลเมืองสกลนครไดมี้การจดักิจกรรมส าหรับเยาวชน
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดินเป็นหน่วยงานท่ีใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้
ความส าคญักบักิจกรรมของเยาวชน เพื่อเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสรรคส์ร้างกิจกรรมใหก้บันกัเรียนนกัศึกษา 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดร่้วมกิจกรรม และใหใ้ชเ้วลาวา่งห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัทุกชั้นปี  ร่วมกิจกรรม 

 - ส่งทีมประกวดจดัท าพานบายศรีสู่ขวญั    จ  านวน 1 ทีม  
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ต.ค หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  รวบรวมปัจจยั    จดัซ้ือ 
- น าถวายปัจจยั   สังเกตการณ์    เก็บขอ้มูล  

ต.ค. ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

ครูท่ีปรึกษา 
ตวัแทนนกัศึกษา(ท่ีจดัท า
พาน) 

3. สรุปผลโครงการ   ต.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  7,000 บาท     -ค่าชุด-ดอกไม ้5,000 บาท –ค่ารถ 1,000 บาท – ค่าอาหาร 1,000 บาท 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต     เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนนกัศึกษามีความสุขในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
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ก 3. โครงการกจิกรรมอบรมอาสาจราจร   ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
การอบรมจราจร เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ถึงบทบาทส าคญัการด ารงชีวิตของคนไทย อนัเน่ืองมาจากการใชจ้ราจรทาง
บก ท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายจราจร ดงันั้นกลุ่มเยาวชนนบัเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัต่อการปลูกฝ่ังท่ีจะน าไปถ่ายทอด
ต่อไปเร่ือย ๆ และเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนทางบก และลดปัญหากลุ่มวยัรุ่นเด็กแวน๊  
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมตอบสนองนโยบายปัญหาการจราจรของรัฐบาล 
 2. เพื่อปลูกฝ่ังและสร้างความเขา้ใจกบักลุ่มเยาวชนต่อการใชแ้ละการรักษากฎจราจรบนทอ้งถนน 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัทุกชั้นปี  ท่ีมีความจนใจ 
 - คณะครูร่วมกิจกรรมตามก าหนดการของทาง สภอ.สวา่งแดนดิน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ส.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  รวบรวมเงินบริจาค 

- เขา้ร่วมกิจกรรม   สังเกตการณ์    เก็บขอ้มูล  

ก.ย.  ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

ครูทุกคน 

นกัเรียนทุกชั้นปี 

3. สรุปผลโครงการ   ก.ย. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั 500 บาท     -ค่ารถเดินทาง 500 บาท   *ค่าอ่ืน ๆ สภอ.สวา่งแดนดิน ด าเนินการ 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต     เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ลดปัญหานกัศึกษาประสบอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
 2. นกัศึกษารู้รักการรักษากฎจราจร
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ก 4. โครงการกจิกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี      ผู้รับผดิชอบโครงการ  
หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ปัญหายาเสพติดนบัเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติ ท่ีทุกหน่วยงานไดเ้ร่งและรีบต่อการต่ืนตวัแกไ้ขปัญหา
ช่วยกนั เยาวชนนบัเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการติดส่ิงเสพติด ดงันั้นวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน จึง
ไดร่้วมมือกบัสถานีต ารวจภูธรสวา่งแดนดิน   ในการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติดในวทิยาลยั 
 2. เพือ่ใหน้กัศึกษาไดรู้้โทษของส่ิงเสพติด 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนท่ีคดัเลือก ร่วมกิจกรรม 60 คน 

 - คณะครูฝ่ายกิจกรรมน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ม.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- คดัเลือกนกัเรียน   เสนอกิจกรรม 

- เขา้ร่วมกิจกรรม   สังเกตการณ์    เก็บขอ้มูล  

ม.ค.  ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

ครูฝ่ายกิจกรรม 

นกัเรียน 60 คน 

3. สรุปผลโครงการ   ก.พ.  หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  500 บาท      -ค่าน ้ามนัรถ 500 บาท *ค่าอ่ืน ๆ สภอ.สวา่งแดนดิน ด าเนินการ 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต     เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ครู อาจารย ์และนกัศึกษารู้วธีิการและการป้องกนัส่ิงเสพติด 
 2. นกัศึกษาไดรู้้โทษของส่ิงเสพติดสามารถหาวธีิการหลีกเล่ียงได้
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ก 5. โครงการประเพณลีอยกระทง      ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี      ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ประเพณีลอยกระทง  เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีโดยเทศบาลต าบลสว่างแดนดินร่วมกับ
หน่วยงานราชการในอ าเภอสวา่งแดนดิน  ถือวา่เป็นประเพณีท่ีชาวไทยทุกคนร่วมกนัระลึกถึงคุณของพระแม่คง
คา  ซ่ึงทุกปีโรงเรียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวกบัชุมชนหมู่ท่ี 13  ในการตกแต่งกระทง และเดินขบวนร่วมใน
ขบวนแห่  เพื่อให้กิจกรรมดงักล่าวส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีจึงตอ้งจดัให้มีโครงการประเพณีลอยกระทงของวิทยาลยั
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัต่อๆ ไป 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมประเพณีทางวฒันธรรมกบัแหล่งชุมชน  และหน่วยงานราชการต่างๆ 
 2. เพื่อสานสัมพนัธ์อนัดีและภาพพจน์ท่ีดีใหเ้กิดแก่สาธารณะทัว่ไป 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนระดบั ปวช. เขา้ร่วมขบวน  จ านวน 50 คน   
 - นกัเรียนหญิงบุคลิกภาพดี จ านวน 2 คน  ตอ้งชุดไทยเขา้ร่วมขบวน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ต.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- เขา้ประชุมชุมชน  ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  นดั
หมาย 
 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

พ.ย.  ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

ครูท่ีปรึกษา 
นกัเรียนจ านวน 50 คน 

3. สรุปผลโครงการ   ธ.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  2,500 บาท     - ค่าแต่งตวันกัเรียนชุดไทย 1,000 บาท  - ค่าน ้าด่ืมและปฐมพยาบาล 500 บาท 
 - ช่วยเหลือปัจจยัชุมชน  1,000 บาท 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานราชการต่างๆ ใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของวทิยาลยั 
 2. เกิดสัมพนัธ์ท่ีดีและภาพพจน์ท่ีดีแก่สาธารณะทัว่ไป 
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ก 6. โครงการวนัไหว้ครูและรับน้องใหม่ ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี 2562  ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่าย
กจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 โครงการวนัไหวค้รูและรับนอ้งใหม่   เป็นกิจกรรมท่ีวทิยาลยัไดจ้ดัข้ึนในวนัเดียวกนัเพื่อเป็นการร าลึกถึง
พระคุณครู   และในภาคบ่ายก็มีกิจกรรมการรับนอ้งใหม่เพื่อใหรุ่้นพี่และรุ่นนอ้งไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั  เกิดความ
รักความสามคัคีกนัในหมู่คณะ 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดร้ าลึกถึงพระคุณครู อาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน รวมทั้งครูคนแรกคือ พอ่แม่ 
 2. เพื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง  รวมถึงปลูกฝังความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัเขา้ร่วมกิจกรรม   
 - ผูส้ าเร็จการศึกษาในปีท่ีผา่นมาเขา้ร่วมพิธีทุกคน 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  พ.ค. ผูอ้  านวยการ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  ตั้งคณะท างาน 

 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

มิ.ย. ของทุกปี หน.ฝ่ายกิจกรรม 
และครูทุกคน 
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

3. สรุปผลโครงการ   ก.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  4,000 บาท      - พิธีไหวค้รู  2,000 บาท  รางวลัประกวดพาน 
    - กิจกรรมรับนอ้งใหม่  2,000 บาท 
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดต้ระหนกัถึงพระคุณครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน รวมทั้งครูคนแรกคือ พอ่แม่ 
 2. รุ่นพี่และรุ่นนอ้ง มีความรักความสามคัคีต่อกนั
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ก 7. โครงการวนักจิกรรมภายใน   ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี 2562     ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 วนักิจกรรมภายใน  เป็นวนัท่ีวิทยาลยัก าหนดข้ึนเพื่อให้นกัเรียนทุกชั้นปีร่วมท ากิจกรรมการแสดงของ
ตนเอง  และร่วมกนัประกวดร้องเพลง  เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออก  ความสามคัคีและการท ากิจกรรมเป็น
หมู่คณะ  เป็นการใหโ้อกาสนกัเรียนในการแสดงความสามารถนอกเหนือจากการเรียนวธีิหน่ึง ถือวา่เป็นการเรียน
แบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  นกัเรียนไดร่้วมกนัคิด วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินกิจกรรมจนแลว้เสร็จโดยมีครู
อาจารยค์อยดูแลอยูห่่างๆ  
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนทุกชั้นปีไดร่้วมกนัแสดงกิจกรรมของแต่ละหอ้ง  โชวค์วามสามารถต่างๆ  
 2. เพื่อปลูกฝังความรักความสามคัคีและการกลา้แสดงออกในทางท่ีควร 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัเขา้ร่วมกิจกรรม   
 - นกัเรียนจ านวน 10 คนเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ก.ค. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  ตั้งคณะท างาน 

 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ส.ค. ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม  
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

 
3. สรุปผลโครงการ   ก.ย. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  5,000 บาท      - ค่ารางวลัการแสดง 2,000 บาท และประกวดร้องเพลง  2,000 บาท 
    - ค่าจดัสถานท่ีและอ่ืนๆ 1,000 บาท  
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนทุกชั้นปีมีความสามคัคีและร่วมแสดงกิจกรรมของแต่ละห้อง  โชวค์วามสามารถต่างๆ  
 2. นกัเรียนกลา้คิดและการกลา้แสดงออกในทางท่ีควร 
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ก 8. โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่    ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี   ผู้รับผดิชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การทศันะศึกษาเป็นการน านกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี   โดยน าพาไปยงัสถานท่ีใหม่ๆ ท่ีนกัเรียนไม่
เคยไปเพื่อเป็นการเปิดวิสัยทศัน์ผูเ้รียนสู่บรรยากาศใหม่  สภาพแวดลอ้มใหม่  และมองเห็นถึงความเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีจะเป็นส่ิงกระตุน้และการต่ืนตวัให้แก่นกัเรียน ไดรั้บรู้และสัมผสัดว้ยความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีดีใน
การพฒันาตนเองทั้งทางดา้น ความคิด สติปัญญา  และคน้พบศกัยภาพของตนเอง 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ปิดวสิัยทศัน์สู่บรรยากาศใหม่ๆ  สภาพแวดลอ้มใหม่  
 2. เพื่อใหน้กัเรียนมีแรงกระตุน้และจูงใจในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัเขา้ร่วมกิจกรรม  ตามความสมคัรใจ 
 - สถานท่ี  จงัหวดัชลบุรี  อ่ืนๆ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ก.ย. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  ตั้งคณะท างาน 

 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ต.ค. ของทุกปี หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม  
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

 
3. สรุปผลโครงการ   พ.ย. หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณวทิยาลยั  10,000 บาท      - ค่ารถโดยสารและอาหาร 
    งบอุดหนุนจากนกัเรียน  (แลว้แต่จ านวน) หวัละ 1,500 บาท  
 6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดเ้ปิดวิสัยทศัน์สู่บรรยากาศใหม่ๆ  สภาพแวดลอ้มใหม่  มีความสุขสนุกในการทศันะศึกษา 
 2. นกัเรียนเกิดแรงกระตุน้และจูงใจในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
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ก 9. โครงการ กจิกรรมกฬีาภายใน ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี   ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่ายกจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 กิจกรรมกีฬาภายในหรือ กีฬา  เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในทุกสถาบนัการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จกัเล่นกีฬาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติด  ตลอดจนสร้างเสริมความแขง็แรงของ
ร่างกายมีสุขภาพพลานามยัแขง็แรงสมบูรณ์   เพื่อพร้อมท่ีจะเป็นผูศึ้กษาแสวงหาความรู้  และยงัสร้างเสริมความ
สามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ   ดงันั้นจึงถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัยิง่ท่ีตอ้งยดึถือปฏิบติัต่อๆ ไป 

 2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้รักเล่นกีฬา  และเห็นประโยชน์ของกีฬา  

 2. เพื่อปลูกฝังความรักความสามคัคีและการท ากิจกรรมร่วมกนัของนกัเรียน 

 3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบัเขา้ร่วมกิจกรรม   
 - คดัตวันกักีฬาประจ าวทิยาลยั 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  พ.ย. ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนกัเรียน  ตั้งคณะท างาน 

 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ธ.ค. ของทุกปี ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม  
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

 
3. สรุปผลโครงการ   ม.ค. ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 

5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  15,000 บาท      - วงดุริยางค ์ 3,000 บาท   แต่งตวันกัเรียนถือป้าย  3,000 บาท   

- จดัสถานท่ี 1,000 บาท     - ค่ารับรอง  1,000 บาท     -เหรียญรางวลั   5,000 บาท    อ่ืนๆ 2,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนรู้รักเล่นกีฬา  และเห็นประโยชน์ของกีฬา  
 2. นกัเรียนมีความรักความสามคัคีและการท ากิจกรรมร่วมกนัไดอ้ยา่งส าเร็จดว้ยดี 
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ก 10. โครงการ บายศรีสู่ขวัญผู้จบการศึกษา     ลกัษณะ กจิกรรมประจ าปี      ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้ช่วยฝ่าย
กจิกรรม 
1. หลกัการและเหตุผล 
 พิธีบายศรีสู่ขวญั  เป็นประเพณีของชาวอีสานในการสู่ขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูรั้บการบายศรีสู่ขวญั  เป็น
ความเช่ือและค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีทอ้งถ่ินยดึถือปฏิบติัมาแต่ชา้นาน   วทิยาลยัเล็งเห็นความส าคญัของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีตอ้งออกไปเผชิญโลกภายนอก ทั้งการศึกษาต่อและการท างาน  ดงันั้น  วทิยาลยัจึงจดัพิธีน้ีข้ึนเพื่อเป็น
การใหก้ าลงัใจและสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีใหเ้กิดแก่ผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษา 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจและใหก้ าลงัใจท่ีดีแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา   
 2. เพื่อสร้างความผกูพนัธ์อนัดีใหเ้กิดแก่นกัเรียนและวทิยาลยั 
 3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษาทุกคน  ร่วมพิธี 
 - คณะครูอาจารยทุ์กท่านร่วมพิธี  
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ก.พ. ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนดัหมาย  ตั้งคณะท างาน 

 - ด าเนินการ  สังเกตการณ์  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

มี.ค. ของทุกปี ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม  
นกัเรียนท่ีก าลงัจะส าเร็จ
การศึกษา 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  3,000 บาท      - พิธีบายศรีและเคร่ืองทรง    2,000 บาท     - อาหารเคร่ืองด่ืม   1,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนเกิดขวญัก าลงัใจท่ีดี  และภาคภูมิใจในการร่วมพิธีดงักล่าว  
 2. นกัเรียนและวทิยาลยั  มีส่ือสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตลอดไป
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แผนงานประกนัคุณภาพภายใน 

 
ผูรั้บผดิชอบ ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ  อ.เจษฎา  อุปชา 
1. โครงการอบรมประกนัคุณภาพภายใน 

2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน 

3. โครงการระบบคุณภาพฝ่ายงานหลกั  
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ค 1. โครงการอบรมประกนัคุณภาพภายใน     ลกัษณะ ต่อเน่ือง   ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่ิงส าคญัส าหรับวทิยาลยัในการจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ดงันั้นบุคลากรทุกคนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการจดัการระบบ
คุณภาพภายในดว้ย  จึงควรจดัใหมี้การอบรมการประกนัคุณภาพภายในข้ึนเพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมีเป้า
วตัถุประสงคต์รงกนัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัอบรมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพภายในให้แก่บุคลากรทุกคน  
 2. เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมและ ปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพใน 

 3.เป้าหมาย 
 - บุคลากรทุกคนเขา้ร่วมอบรม 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมช้ีแจงนดัหมาย เตรียมเอกสาร  วทิยากร 
 - ด าเนินการอบรม  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

เม.ย. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
บุคลากรทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  3,000 บาท      - เอกสารประกอบการอบรม    1,000 บาท     - อาหารเคร่ืองด่ืม   1,000 บาท 

    - วทิยากร  1,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทุกคน ไดรั้บความรู้และเขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพภายในยิง่ข้ึน 
 2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพใน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ค 2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน     ลกัษณะ ต่อเน่ือง          ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่ิงส าคญัส าหรับวทิยาลยัในการจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ดงันั้นเม่ือมีระบบคุณภาพแลว้การท่ีจะทราบถึงระดบัคุณภาพไดน้ั้น   ตอ้งมีการประเมิน
คุณภาพภายในเกิดข้ึน  โดยคณะท างาน  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการทุกปี  จึง
ไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 

 2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินคุณภาพภายในวทิยาลยัโดยคณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึน  

 2. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพภายในของวทิยาลยัก่อน รับการประเมินภายนอก ของ สมศ. 
 3.เป้าหมาย 
 - คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน เป็นผูป้ระเมิน 

 - ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดี - ดีมาก 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. –เม.ย.  ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมกรรมการ   ศึกษาเอกสาร   ประเมินผล 

 - เก็บขอ้มูล  จดัท ารายงาน   ติดตามผล    

พ.ค. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพ 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  1,000 บาท      - เอกสารประกอบ    1,000 บาท      
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. คณะกรรมการประกนัคุณภาพไดป้ระเมินผล  งานประกนัคุณภาพอยา่งถูกตอ้งชดัเจน   
 2. วทิยาลยัเกิดความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก ของ สมศ. 
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ค 3. โครงการระบบคุณภาพฝ่ายงานหลัก     ลกัษณะ ต่อเน่ือง          ผู้รับผดิชอบโครงการ  ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การประกนัคุณภาพทางการศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  และการด าเนินการดงักล่าวตอ้งจดัท าทั้งระบบ  ทั้งองคก์ร  ดงันั้นเพื่อใหง้านประกนัคุณภาพทั้งระบบ
ส าเร็จไดด้ว้ยดี  จึงตอ้งมีระบบคุณภาพฝ่ายงานหลกัเขา้มาสนบัสนุน  ไดแ้ต่  ฝ่ายงานวิชาการ  งานปกครองและ
งานกิจกรรม  จึงจดัโครงการน้ีข้ึนเพื่อใหฝ่้ายงานหลกัไดจ้ดัท าระบบคุณภาพข้ึนมาสนบัสนุน ระบบประกนั
คุณภาพภายในทั้งระบบอีกคร้ังหน่ึง 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหฝ่้ายงานหลกัมีระบบคุณภาพท่ีสามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อให ้ระบบประกนัคุณภาพภายในของวทิยาลยัมีระบบคุณภาพ  สนบัสนุนท่ีสมบูรณ์ 

 3.เป้าหมาย 
 - ฝ่ายงานหลกั คือ ฝ่ายวชิาการ   ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรม มีระบบคุณภาพของตนเอง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ม.ค. – ก.พ.  ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมกรรมการ   ศึกษาเอกสาร   จดัท าระบบ 

 - เก็บขอ้มูล  รายงาน   ติดตามผล    

พ.ค. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพ 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  3,000 บาท      - ฝ่ายงานละ 1,000 บาท      
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ฝ่ายงานหลกัมีระบบคุณภาพท่ีสามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. ระบบประกนัคุณภาพภายในของวทิยาลยัมีระบบคุณภาพสนบัสนุนท่ีสมบูรณ์ 
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               แผนงาน  ฝ่ายงานพณชิยกรรม บริหารธุรกจิ 
ผูรั้บผดิชอบ   อาจารย ์ไกรษร สร้อยสระคู 
 
1. โครงการ  อบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลภายนอก 

2. โครงการ ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการ  จดัซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

4. โครงการ บริการฟรีอินเตอร์เน็ตหลงัเลิกเรียนและ wi-fi 

5. โครงการ ขอ้สอบมาตรฐานรายวชิาออนไลน์ 
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c 1. โครงการอบรมคอมพวิเตอร์แก่บุคคลภายนอก     ลกัษณะ งานพเิศษ           
       ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกคอมพวิเตอร์ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 วทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน  ดงันั้น  การอบรมคอมพิวเตอร์
แก่บุคคลภายนอกจึงเป็นภารกิจหน่ึงของวทิยาลยัในการบริการแก่ชุมชน  และเป็นโครงการท่ีวทิยาลยัด าเนินการ
มาตลอดและไดรั้บการตอบรับจากบุคคลภายนอกเป็นอยา่งมาก  จึงเห็นควรจดัโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เป็น
โครงการประจ าแผนกคอมพิวเตอร์ต่อไป  
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจ  
 2. เพื่อใหบ้ริการชุมชนและเผยแพร่ศกัยภาพของวทิยาลยั 
 3.เป้าหมาย 
 - บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเขา้อบรม 

 - หน่วยงานราชการและเอกชน ทัว่ไป 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพนัธ์  รับสมคัร    เตรียมหลกัสูตร 
 - ด าเนินการอบรม  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้แผนก 
บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้อบรม 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ  2,000 บาท      - เอกสารประกอบการอบรม    1,000  
    - วทิยากร  1,000 บาท 
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์   ทดสอบ  เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคคลภายนอกท่ีสนใจ ไดรั้บประโยชน์จากการอบรม 
 2. วทิยาลยัมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในชุมชนและสาธารณะ
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c 2. โครงการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์     ลกัษณะ ต่อเน่ือง           
       ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกคอมพวิเตอร์ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการจดัการเรียนการสอนทั้งทางบริหารและส่ือการเรียน  ซ่ึง
ประกอบดว้ยฮาทแวร์และซอฟแวร์  และมกัพบปัญหาคอมพิวเตอร์เสียจากหลายๆสาเหตุ  เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์  
หรือ อุปกรณ์ช ารุด  ดงันั้น แผนกคอมพิวเตอร์เล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว  จึงจดัโครงการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงข้ึนเพื่อด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ท่ีช ารุดใหมี้สภาพดีพร้อมใชง้าน 
 2. เพื่อติดตั้งและอพัเดทโปรแกรมต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 3.เป้าหมาย 
 - คอมพิวเตอร์ส านกังาน  5 เคร่ือง 
 - คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  30  เคร่ือง 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ตรวจสอบ    ประมาณการ    น าเสนอ 
 - จดัซ่อม  เก็บขอ้มูล  ติดตามผล    

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้แผนก 
ครูแผนกคอมฯ 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณส ารอง  5,000 บาท      - จดัซ้ืออะไหล่ 
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์     เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. คอมพิวเตอร์ท่ีช ารุดเสียหายไดรั้บการซ่อมแซมใหมี้สภาพดีพร้อมใชง้าน 
 2. คอมพิวเตอร์มีการอพัเดทโปรแกรมต่างๆ เป็นปัจจุบนัและทนัสมยั 
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c 3. โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์     ลกัษณะ ประจ าปี   ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนก
คอมพวิเตอร์ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไอทีท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  มีการ
พฒันาตนเองเสมอ   ในการจดัการเรียนการสอน ตอ้งมีการอพัเดทโปรแกรมใหม่ๆ เสมอรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใหส้ามารถรองรับโปรแกรมต่างๆ เหล่านั้น  ดงันั้นจึงควรมีการจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองให้ดีอยูเ่สมอ 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการตรวจสอบและจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ารอง 
 2. เพื่อจดัหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของการจดัการเรียนการสอน 
 3.เป้าหมาย 
 - จดัหาคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อการเรียน 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง 
 - จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ตรวจสอบ    ประมาณการ    น าเสนอ 
 - จดัซ้ือ    เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

พ.ค. ผูจ้ดัการ 
หวัหนา้แผนก 
ฝ่ายบญัชี 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   100,000 บาท       

6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์    ทดสอบ   เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบอตัราความตอ้งการและจดัหาไดอ้ยา่งพอดี 
 2. มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอทนัสมยัและเหมาะสมกบัการใชง้าน  
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c 4. โครงการบริการอนิเตอร์เน็ตฟรีหลังเลกิเรียนและ  wi-fi        ลกัษณะ ต่อเน่ือง           
       ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกคอมพวิเตอร์ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 อินเตอร์เน็ตมีความส าคญัในปัจจุบนัเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะกบันกัเรียนท่ีตอ้งเรียนรู้และใชเ้พื่อคน้ควา้
หาขอ้มูล  เพื่อพฒันาตนเอง  ดงันั้น วทิยาลยัจึงตอ้งจดัให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่นกัเรียนหลงัเลิกเรียนเพื่อใช้
ในการท างานคน้ควา้หาขอ้มูล  และเปิดสัญญาณไร้สาย wifi  เพื่อบริการแก่นกัเรียนท่ีสนใจใชบ้ริการดว้ย 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีอินเตอร์เน็ตใชฟ้รีหลงัเลิกเรียนในการคน้ควา้หาขอ้มูล 
 2. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีสนใจ  สามารถใชร้ะบบ wifi ภายในวทิยาลยัได ้
 3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกระดบั  มีโอกาสไดใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตฟรี 
 -  มีการเขา้ใชบ้ริการไม่นอ้ยกวา่วนัละ 10 คน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ประชาสัมพนัธ์     
 - ด าเนินการ    เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้แผนก 
ครูแผนกคอมฯ 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   12,000 บาท     - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต      

6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการอินเตอร์เน็ตฟรีหลงัเลิกเรียน 
 2. นกัเรียนสะดวกในการใชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นระบบ wifi ภายในวทิยาลยั 
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c 5. โครงการข้อสอบมาตรฐานรายวชิาออนไลน์        ลักษณะ ต่อเน่ือง           
       ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกคอมพวิเตอร์ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 อินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  ทั้งการศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูลและเพื่อการนนัทนาการผอ่นคลายต่างๆ  ดงันั้นเพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในรายวชิาต่างๆ ดว้ยตนเอง  แผนกคอมพิวเตอร์จึงมีโครงการจดัท าขอ้สอบมาตรฐานออนไลน์ข้ึน เพื่อผูส้นใจ
สามารถทดลองท าและทราบผลค าตอบไดใ้นทนัที 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ดสอบตนเองผา่นบททดสอบออนไลน์ 
 2. เพื่อใหค้รูมีการพฒันาตนเองในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
 3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียนทุกคน เขา้ร่วมการทดสอบออนไลน์ไดต้ามความสะดวก 
 -  ครูมีพฒันาการดา้นการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึน 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค. หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ประชาสัมพนัธ์    เก็บขอ้มูล 
 - ด าเนินการจดัท า      ติดตามผล    

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้แผนก 
ครูแผนกคอมฯ 

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   3,000 บาท       

6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดท้ดสอบตนเองผา่นบททดสอบออนไลน์ 
 2. ครูมีการพฒันาตนเองในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
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แผนงาน แผนกวชิาช่างอุตสาหกรรม 

ผูรั้บผดิชอบ   อาจารยป์ริญญา  จอดนอก  อาจารยธ์รรมนอง มิกราช 

 
1. โครงการ บริการงานช่างภายใน 

2. โครงการ บริการงานช่างภายนอก 
3. โครงการ จดัซ้ือเคร่ืองมือและส่ือการเรียนการสอน 

4. โครงการ ส ารวจและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

5. โครงการ  โรงฝึกงานสะอาดปลอดภยั 
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ช 1. โครงการบริการงานช่างภายใน         ลกัษณะ ต่อเน่ือง        ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 หัวหน้าแผนกช่างยนต์     หัวหน้าแผนกก่อสร้าง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 บริการงานช่างภายในวทิยาลยัหมายถึงการใหบ้ริการแก่ครู นกัเรียนและ วทิยาลยัในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีตอ้งใชท้กัษะทางช่าง  เช่นซ่อมรถจกัรยานยนต ์ ซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่างๆ ตลอดจนติดตั้ง
และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกทกัษะทางดา้นช่างใหแ้ก่นกัเรียน  จึง
ควรมีการบริการงานช่างภายใน 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์ในงานช่างภายในโรงเรียน 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะและเรียนรู้งานช่างท่ีหลากหลาย 
 3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียน ระดบั ปวช. สาขาช่างยนต ์ก่อสร้าง  ปี 3  ทุกคน 

 -  อุปกรณ์ท่ีช ารุดต่างๆ ในวทิยาลยั 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ตรวจสอบ   น าเสนอ     
 - ด าเนินการซ่อม    เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

ตลอดปีการศึกษา หวัหนา้แผนก 
นกัเรียน ปวช.3  

3. สรุปผลโครงการ   เม.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   3,000 บาท     - เงินส ารองเบ้ืองตน้   
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์งานช่างภายในวทิยาลยั  ภายใตก้ารดูแลของครูผูส้อน  
 2. นกัเรียนมีทกัษะทางงานช่างท่ีหลากหลาย  น าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั
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ช 2. โครงการบริการงานช่างภายนอก         ลกัษณะ งานชุมชน       ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 หัวหน้าแผนกช่างยนต์      หัวหน้าแผนกก่อสร้าง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 บริการงานช่างภายนอก   เป็นการน านกัศึกษาออกไปให้บริการแก่ชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ศกัยภาพ
ของโรงเรียนและนกัเรียนให้สาธารณะไดรั้บทราบ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ ชุมชน  ในการซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรกลไกต่างๆ เช่น  รถจกัรยานยนต ์  เคร่ืองสูบน ้า   และอ่ืนๆ  
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์โดยตรงกบังานซ่อมจริง 
 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียนใหเ้ป็นท่ียอมรับต่อสาธารณะ 
 3.เป้าหมาย 
 - นกัเรียน ระดบั ปวช. สาขาช่างยนต ์ช่างก่อสร้าง ปี 3  ทุกคน 

 -  ชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ต.ค. หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ตรวจสอบ   ก าหนดการ     
 - ออกพื้นท่ี  จดัซ่อม  เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

ตลอดเดือน  ก.พ. หวัหนา้แผนก 
นกัเรียน ปวช.3  

3. สรุปผลโครงการ   มี.ค. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   4,000 บาท     - ค่าเดินทางและเบ้ียเล้ียง   

6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์โดยตรงกบังานซ่อมจริง 
 2. โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับต่อสาธารณะ 
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ช 3. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือและส่ือการสอน       ลกัษณะ ประจ าปี        
ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกช่างยนต์     หัวหน้าแผนกก่อสร้าง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานช่างเป็นเคร่ืองมือเฉพาะท่ีตอ้งใชง้านอยา่งหนกั  และมีการสึกหรอและช ารุดจากการ
ใชง้าน  ซ่ึงบางคร้ังไม่อาจซ่อมแซมได ้ จ  าตอ้งจดัซ้ือใหม่เพื่อใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอน   ตลอดจนใชเ้ป็น
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเสริมทกัษะใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมือมาแทนเคร่ืองมือเดิมท่ีช ารุดใชก้ารไม่ได ้
 2. เพื่อใหโ้รงฝึกงานมีเคร่ืองมือเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 
 3.เป้าหมาย 
 - จดัซ้ือเคร่ืองมือพื้นฐานใหเ้พียงพอในทุกรายวชิา 
 -  จดัซ้ือเคร่ืองมือมาแทนอนัเดิมท่ีช ารุดไดค้รบและเพียงพอ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.  หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ตรวจสอบ    น าเสนอ     
 - จดัซ้ือ  เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

เม.ย. – พ.ค. หวัหนา้แผนก 
ฝ่ายบญัชี 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   50,000 บาท      

6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีเคร่ืองมือใหม่แทนเคร่ืองมือเดิมท่ีช ารุดใชก้ารไม่ได ้
 2. โรงฝึกงานมีความพร้อมและมีเคร่ืองมือเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 
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ช 4. โครงการส ารวจตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ       ลกัษณะ ก่อนเปิดเรียน  
   ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกช่างยนต์     หัวหน้าแผนกก่อสร้าง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานช่างเป็นเคร่ืองมือเฉพาะท่ีตอ้งใชง้านอยา่งหนกั  และมีการสึกหรอและช ารุดจากการ
ใชง้าน    เพื่อใหก้ารใชเ้คร่ืองมือมีความปลอดภยั  และเกิดประสิทธิภาพในการปฎิบติัการเรียนการสอน   ควรมี
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหมี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหมี้ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 2. เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียนในการใชเ้คร่ืองมือ  และลดอุบติัเหตุจากเคร่ืองมือช ารุด 
 3.เป้าหมาย 
 - ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุกช้ินในโรงฝึกงานใหมี้ความสมบูรณ์ในการใชง้าน 

 -  นกัเรียนและครู ใชง้านเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.  หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ตรวจสอบ    น าเสนอ     
 - ซ่อมแซม  เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

เม.ย. – พ.ค. หวัหนา้แผนก 
ครูแผนกช่าง 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   3,000 บาท     งานซ่อมแซมเคร่ืองมือ 
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เคร่ืองมือมีคุณภาพและมีความพร้อมในการใชง้าน 
 2. เกิดความปลอดภยัต่อนกัเรียน และลดอุบติัเหตุจากเคร่ืองมือช ารุด 
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ช 5. โครงการโรงฝึกงานสะอาดปลอดภัย       ลกัษณะ ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   หัวหน้าแผนกช่างยนต์     หัวหน้าแผนกก่อสร้าง 
1. หลกัการและเหตุผล 
 โรงฝึกงานคือสถานท่ี ปฏิบติังานของนกัเรียนช่างอุตสาหกรรม   ซ่ึงตอ้งมีการใชง้านเกือบทุกประเภท  
ดงันั้นผลท่ีตามมาคือความสกปรกท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ และท่ีส าคญัคือความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลโดยตรง
ต่อนกัเรียนอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุโดยไม่คาดหวงัข้ึนได ้ ดงันั้น แผนกช่างยนตเ์ล็งเห็นความส าคญัจึงไดจ้ดั
โครงการน้ีข้ึน 
 2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัโรงฝึกงานใหมี้ความสะอาดและปลอดภยัตามหลกัมาตรฐาน 
 2. เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบติั 
 3.เป้าหมาย 
 - โรงฝึกงาน มีความสะอาดและปลอดภยั 
 -  ครูและนกัเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี 
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ / 

ผู้เข้าร่วม 
1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล สภาพปัจจุบนั ปัญหา  มี.ค.  หวัหนา้แผนก 
2. 

 
ด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจ    ตรวจสอบ         
 - ด าเนินการ    เก็บขอ้มูล    ติดตามผล    

เม.ย. – พ.ค. หวัหนา้แผนก 
ครูแผนกช่าง 
นกัเรียนช่างทุกคน 

3. สรุปผลโครงการ   มิ.ย. หวัหนา้แผนก 
5. งบประมาณการด าเนินการ   
   งบประมาณ   1,000 บาท      
6. การประเมินผล 
  -   การสังเกต   สัมภาษณ์       เก็บขอ้มูล    และประเมินผล 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. โรงฝึกงานมีความสะอาดและปลอดภยัตามหลกัมาตรฐาน 
 2. โรงฝึกงานมีสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบติั
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บทที่ 3 
สรุปงบประมำณประจ ำฝ่ำย 

 การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัย  วิทยาลัยได้มีการประมาณการงบประมาณและต้ังงบประมาณที่
เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2562 สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ฝ่ายงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 บริหาร  873,000  
2 ปกครอง  63,000  
3 วิชาการ  78,000  
4 กิจกรรมและวางแผน  54,500  
5 ประกันคุณภาพ 7,000  
6 พณิชยกรรม 122,000  
7 ช่างอุตสาหกรรม 61,000  
 รวม 1,258,500  

ฝ่ำยบริหำร 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 1. โครงการ   อบรมและนิเทศบุคลากร  2,000   

 2. โครงการ  ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร  1,000   

 3. โครงการ  จัดสรรงบประมาณ  1,000   

 4. โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์  51,000   

 5. โครงการ  ก่อสร้างเพ่ิมเติม  720,000   

 6. โครงการ  ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่  50,000   

 7. โครงการ  จัดท าระบบบัญชี  4,000   

 8. โครงการ  7 ส  10,000   

 9. โครงการ ศึกษาดูงาน  30,000   

10. โครงการ e-office  2,000   

11. โครงการศึกษาต่อเพ่ือประกอบวิชาชีพครู  1,000   

12. โครงการจัดท าบัญชีทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 1,000  

รวม  873,000   
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ฝ่ำยปกครอง  

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการ  ประชุมผู้ปกครอง  8,000   

2. โครงการ  เยี่ยมบ้านนักเรียน  20,000   

3. โครงการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติด  3,000   

4. โครงการ อบรมจริยธรรมคุณธรรม  5,000   

5. โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ  18,000   

6. โครงการ บ าเพ็ญประโยชน์  1,000   

7. โครงการ เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  5,000   

8. โครงการ ลดปัญหาการมาสาย  1,000   

9. โครงการ พบปะผู้ปกครองเป็นรายบุคคล 2,000  

รวม  63,000   
 
ฝ่ำยวิชำกำร 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการ  อบรมเรื่อง โครงการสอน แผนการสอน   
      บันทึกการเรียน  2,000   

2. โครงการ  นิเทศการสอน  1,000   

3. โครงการ  ประเมินประสิทธิภาพผู้สอน  1,000   

4.  โครงการ  พัฒนาแผนการเรียน  1,000   

5. โครงการ  จัดสอบข้อสอบมาตรฐาน  500   

6. โครงการ  ออกแนะแนวศึกษาต่อ  50,000   

7. โครงการ  ระบบสารสนเทศออนไลน์  20,000   

8. โครงการ ปัจฉิมนิเทศ  500   

9. โครงการ อบรมวิจัยในชั้นเรียน  2,000   

รวม  78,000   
 
 
 
 
ฝ่ำยกิจกรรม 
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โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการ  กิจกรรมวันเข้าพรรษา  6,000   

2. โครงการ  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  1,000   

3. โครงการ   ประเพณีวันลอยกระทง  2,500   
4. โครงการ วันไหว้ครู  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบ   
      การศึกษา  และรับน้องใหม่  10,000   

5. โครงการ กิจกรรมภายในประจ าปี  5,000   

6. โครงการ  ทัศนศึกษานอกสถานที่  12,000   

7. โครงการ  กิจกรรมกีฬาภายใน  15,000   

8. โครงการ บายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา  3,000   

รวม  54,500   
 

งำนประกันคุณภำพ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการ อบรมประกันคุณภาพภายใน 3,000   

2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน 1,000  

3. โครงการระบบคุณภาพฝ่ายงานหลัก 3,000  

รวม 6,000   
 

แผนกงำนพณิชยกรรม 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการ  อบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลภายนอก  2,000   

2. โครงการ ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  5,000   

3. โครงการ  จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  100,000   

4. โครงการ บริการฟรีอินเตอร์เน็ตหลังเลิกเรียนและ wi-fi  12,000   

5. โครงการ ข้อสอบมาตรฐานรายวิชาออนไลน์ 3,000  

รวม 122,000   
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แผนกงำนช่ำงอุตสำหกรรม 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการ บริการงานช่างภายใน  3,000   

2. โครงการ บริการงานช่างภายนอก  4,000   

3. โครงการ  จัดซื้อเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน  50,000   

4. โครงการ ส ารวจและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  3,000   

5. โครงการ โรงฝึกงานสะอาดปลอดภัย 1,000  

รวม 61,000   
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บทที่ 4 
สรุปแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

เพ่ือให้การตรวจสอบควบคุม การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างง่ายและถูกต้องตามระยะเวลา 
จึงจัดท าแบบสรุปแผน การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามท่ีแต่ละฝ่ายได้น าเสนอมาในรูปแบบตาราง   
ดังต่อไปนี้ 

 
ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำย

กิจกรรม 
ระบบคุณภำพ แผนก 

พำณิชยกรรม 
แผนก ช่ำง

อุตสำหกรรม 

โครงการ อบรม
และนิเทศ
บุคลากร 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการอบรม 
โครง การสอน 
แผนและ  บันทึก
การเรียน 

 โครงการอบรม
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

โครงการ  อบรม
คอมพิวเตอร์แก่
บุคคลภายนอก 

โครงการ บริการ
งานช่างภายใน 

โครงการ  
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

โครงการ  เยี่ยม
บ้านนักเรียน 

โครงการ  นิเทศ
การสอน 

โครงการ  
กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

โครงการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน 

โครงการ ตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

โครงการ บริการ
งานช่างภายนอก 

โครงการ  
จัดสรร
งบประมาณ 

โครงการ ตรวจ
สุขภาพและสาร
เสพติด 

โครงการ  
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ผู้สอน 

โครงการ  
ประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง 

โครงการระบบ
คุณภาพฝ่าย
งานหลัก  

โครงการ  จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

โครงการ จัดซื้อ
เครื่องมือและสื่อ
การเรียนการสอน 

โครงการ  จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

โครงการ อบรม
จริยธรรม
คุณธรรม 

โครงการ  พัฒนา
แผนการเรียน 

  โครงการ บริการฟรี
อินเตอร์เน็ตหลังเลิก
เรียนและ wi-fi 

โครงการ ส ารวจ
และตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

โครงการ  
ก่อสร้างเพ่ิมเติม 

โครงการ เข้าค่าย
ลูกเสือ 

โครงการ  จัด
สอบข้อสอบ
มาตรฐาน 

โครงการ   
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

 โครงการข้อสอบ
มาตรฐานรายวิชา
ออนไลน์ 

โครงการ  โรง
ฝึกงานสะอาด
ปลอดภัย 

 
โครงการ  
ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

 
โครงการ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 
โครงการ  ออก
แนะแนวศึกษา
ต่อ 

 
วันไหว้ครู  
พิธีมอบใบ
ประกาศ   
และรับน้อง
ใหม่ 
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โครงการ  จัดท า
ระบบบัญชี 

โครงการ เฝ้าระวัง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

โครงการ  ระบบ
สารสนเทศ
ออนไลน์ 

โครงการ 
กิจกรรม
ภายใน
ประจ าปี 

   

ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำย
กิจกรรม 

ระบบคุณภำพ แผนกคอมพิวเตอร์ แผนก ช่ำง
อุตสำหกรรม 

โครงการ  7 ส โครงการ ลด
ปัญหาการมาสาย 

โครงการ ปัจฉิม
นิเทศ 

โครงการ 
ทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 

   

โครงการ ศึกษา
ดูงาน 

โครงการ พบปะ
ผู้ปกครองเป็น
รายบุคคล 

โครงการ อบรม
วิจัยในชั้นเรียน 

โครงการ  
กิจกรรม
กีฬาภายใน 

   

โครงการ e-
office 

  โครงการ 
บายศรีสู่
ขวัญ 

   

โครงการศึกษา
ต่อส าหรับครู 

      

โครงการจัดท า
บัญชีทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ 
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คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปกีำรศึกษำ  2562 
 
1. ที่ปรึกษา     อ.ศุภชัย  แจ้งสุข         ผู้รับใบอนุญาต 
2. ผู้รับผิดชอบ            อ.เจษฎา   อุปชา            ผูอ้ านวยการ 
 
3. คณะท างาน 
 3.1 ฝ่ายบริหาร  อ.ศุภชัย  แจ้งสุข 
      อ.อัญชลี       แจ้งสุข  ,  อ.เจษฎา  อุปชา 
 3.2 ฝ่ายปกครอง  อ.ยอด เมืองมุงคุณ   ,อ.ศุภชัย แจ้งสุข 
 3.3 ฝ่ายวิชาการ  อ.เจษฏา   อุปชา   
 3.4 ฝ่ายกิจกรรม            อ.อภิรดี  ศรีหานอก , อ.มัทกานต์ ศรีสุทธิ์ 
 3.5 งานประกันคุณภาพ   อ.เจษฏา   อุปชา   อ.ณัฐนพิน   ธงศรี 
 3.6  แผนกพาณิชยการ อ.ณัฐนพิน ธงศรี     อ.ไกรษร สร้อยสะคู 
 3.7  แผนกช่างอุตสาหกรรม  อ.ปริญญา จอดนอก   อ.ชาติชาย เมืองมุงคุณ 
    
4. ตรวจสอบ 
 อ.ศุภชัย   แจ้งสุข  ผู้รับใบอนุญาต 
 
5. อนุมัติ 
 อ.เจษฏา      อุปชา                  ผู้อ านวยการ 
 
 
6. จัดท ารูปเล่ม 
 อ. อัญชลี     แจ้งสุข  
 
 
 

**********************************
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1.1.2  แผนปฏิบัติการประจ าปี   2562 
ตารางท่ี  8 แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน จดัท าต่อเน่ือง 

 
  

แผน/งำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(จะท ำอะไร  

จ ำนวนครั้ง วัน คน) 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ระหว่ำง วัน เดือน ปี 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานวิชาการ 
โครงการแนะแนว 

บริการแนะแนวแก่นักเรียน 1 ก.พ. 62 -30 มี.ค. 63 2,000 บาท  

แผนงานวิชาการ 
โครงการภาษาไทยวันละ
ค าและภาษาอังกฤษวัน
ละค า 

จัดให้มีการแข่งขันงานด้าน
ทักษะให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง 

1 มิ.ย.62 -30 ก.ย. 62 
1 พ.ย. 62 -30 มี.ค. 63 

2,000 บาท  

แผนงานจัดหาสื่อการ
เรียนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ิมเพ่ือใช้
ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

1 พ.ค. 62 -30  มิ.ย. 62 
 

200,000 บาท  

แผนงานวิชาการ 
งานการนิเทศภายใน 

มีการนิเทศภายในการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

1 มิ.ย. 62 -30 ก.ย. 62 
1 พ.ย. 62-30 มี.ค. 63 

1,000 บาท  

แผนงานวิชาการ 
งานนิเทศการใช้สื่อการ
เรียนการสอน 

มีการนิเทศการใช้สื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ครูใช้สื่อ
ในการด าเนินการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 มิ.ย. 62-30 ก.ย. 62    
1 พ.ย. 62-30 มี.ค. 63 

5,000 บาท  
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แผน/งำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(จะท ำอะไร จ ำนวนครั้ง วัน คน) 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ระหว่ำง วัน เดือน ปี 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานวิชาการ 
งานการจัดท าสารสนเทศ 

จัดท าข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็น
ระบบและเป็นระเบียบมีการ
รวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยมา
จัดท าเป็นรูปเล่ม 

1 ก.ค. 62-30ส.ค.  62 2,500 บาท  

แผนงานวิชาการ 
งานจัดท าแผน
ประสบการณ์ 

จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หลาย
รูปแบบ  โดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ครบทั้ง 6 กิจกรรม 

1 มิ.ย. 62-30 ก.ค. 62 
1 พ.ย. 62-30 มี.ค. 63 

1,000 บาท  

แผนงานบุคลากร 
งานพัฒนาบุคลากร 
 

วิทยาลัยจัดให้มีการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ของบุคลกร 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 บาท  

แผนงานบุคลากร 
งานการจัดท าตราสาร
แผนพัฒนาวิทยาลัย 

จัดให้มีการอบรมและระดม
ความคิดของบุคลากรเพ่ือจัดท า
ตราสารแผนพัฒนา 

1 เม.ย.62-30 ก.ค.62 5,000 บาท  

แผนงานบุคลกร 
โครงการอบรมการพัฒนา
ครูเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

จัดให้มีการอบรมมาตรฐานวิชา
ชีครูโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 บาท  

แผนงานบุคลากร 
งานจัดท าแฟ้มสะสมงาน
ของผู้บริหารและบุคลากร 

จัดให้มีการอบรมและร่วมหารือ
การจัดท าแฟ้มสะสมงานของ
ผู้บริหารและบุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 บาท  

แผนงานบุคลากร 
งานการประชุมการ
ด าเนินงานภายใน
วิทยาลัย 
 

จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัย
บุคลากรในวิทยาลัยร่วมกัน
ระดมความคิดวางแผนการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัย 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 บาท  
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1.1 กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ 2562 
 

1.1.1 ขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติจริง  
 

แผน/งำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(จะท ำอะไร จ ำนวนครั้ง วัน คน) 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ระหว่ำง วัน เดือน ปี 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
งานพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาวะผู้น าของบุคลากร 

บุคลากรได้เข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอจนเกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 บาท  

แผนงานกิจการนักศึกษา 
งานส่งเสริมการร่วม
กิจกรรมอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ร่วม
กิจกรรมและกล้าแสดงออก 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 บาท  

แผนงานกิจการนักศึกษา 
โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง
และเพ่ือนได้ตามศักยภาพของตน 

ตลอดปีการศึกษา 2,500 บาท  

แผนงานอาคารสถานที่ 
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

ซ่อมแซมอาคารและทาสีให้
สวยงามปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่ให้สภาพใช้ได้เป็น
ปัจจุบัน 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 บาท  

แผนงานอาคารสถานที่ 
โครงการรักษ์ตันไม้ 

ร่วมกันดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยให้ร่มรื่นสวยงาม 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 บาท  

แผนงานอาคารสถานที่ 
งานดูแลและบ ารุงรักษา
ต้นไม้ 

จัดให้บุคลากรดูแลต้นไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และสวยงาน 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 บาท  

แผนงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนโครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับ
วิทยาลัย 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 บาท  

แผนงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนงานเชิญผู้ปกครอง 
มาร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือให้บุคลากรและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 บาท  

แผนงานกิจการนักศึกษา จัดบุคลากรออกเยี่ยมบ้าน ตอลดปีการศึกษา 1,500 บาท  
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วิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทีว่ิทยาลัยได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี  โดยความ
ร่วมมือของฝ่ายต่างๆ  โดยมีการประชุมชี้แจง สอบถามปัญหา  และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การที่จ าเป็นและมีความส าคัญขึ้นมา    ซึ่งแต่ละฝ่ายงานรู้และเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าที่ของตนเองเป็น
อย่างดี  เพราะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว  ดังนั้น แผนปฏิบัติการดังกล่าวจึง
ครอบคลุมในงานที่ปฏิบัติจริงและด าเนินการจริงโดยความรู้และความเข้าใจของบุคลากรในฝ่ายนั้นๆ เพราะเป็น
เรื่องท่ีด าเนินไปตามระยะเวลาและความเหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ   ดังนั้นจึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานในการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว   และแผนปฏิบัติการดังกล่าวก็สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลที่ชัดเจน 

 
1.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยเป็นไปตามระยะเวลา และข้อก าหนด  อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  เพราะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญในการน าแผนปฏิบัติการไปใช้  และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องใน
แผนปฏิบัติการต่างๆ มีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตามแผน  ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว  ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน   การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามศักยภาพของโรงเรียน   ซึ่งจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี   นั่นหมายถึง  บุคลากรเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนได้  ในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษา  ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 กำรตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

1.2.1 วิธีการตรวจสอบ ติดตาม (เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง) 
การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยนั้น   มีการตรวจสอบโดยคณะ

ผู้บริหารและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานนั้น  โดยวิธีการสังเกต   สัมภาษณ์   สอบถามปัญหา  เสนอแนะ
แนวทางแก้ไข  และสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและติดตามท่ีได้รับผลจริงตามที่

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้เข้าใจ
ปัญหาของนักเรียนแก้ไขพฤติ 
กรรมของนักเรียนที่มีปัญหา 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
งานพัฒนาติดตามความ
ประพฤตินักเรียน 

จัดเก็บข้อมูลความประพฤติของ
นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 บาท  

แผนงานกิจการนักศึกษา 
งานจัดท าคู่มือนักเรียน 

จัดให้มีการท าคู่มือนักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนมีคู่มือเป็นแนวปฏิบัติ 

1 พ.ค. 62-1 เม.ย. 63 1,000 บาท  
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เกิดข้ึน   และมีการบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารที่ชัดเจน  สามารถทวนสอบและติดตามย้อนหลังได้  เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปพัฒนาปรับปรุง หาแนวทางแก้ไขในคราวต่อๆไป 

 
1.2.2 ผลกำรตรวจสอบ ติดตำม  

 ผลการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  พบว่า  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
แผนงานสามารถด าเนินงานและกิจกรรมตามแผนงานได้ด้วยความเข้าใจและส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและปัจจัย
สนับสนุนที่โรงเรียนจัดให้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อาจเกิดปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้
ด้วยตนเองรู้จักประยุกต์และมีการตัดสินใจที่ถูกต้องตามความเหมาะสม   ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้เกี่ยวข้องนั้น
มีศักยภาพในตัวเองและเข้าในแผนปฏิบัติการเป็นอย่างดี   สามารถด าเนินงานตามแผนได้ด้วยตนเองและ
ด าเนินงานตามแผนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

1.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 แผนปฏิบัติการที่ใช้อยู่นั้นอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกส่วนงานของวิทยาลัย  ดังนั้น  ในแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้องควรคิดสร้างสรรค์แผนงานใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน   ระบบเรียนรู้   ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบกิจกรรมต่างๆ  ให้ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการ  พัฒนาวิทยาลัยในระดับกลางให้
เป็นโรงเรียนระดับใหญ่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจะเป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต  หากวิทยาลัยมีแผนงานที่จัดเชนและครอบคลุมทุกฝ่าย  ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีงานหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็น
การสะท้อนให้เห็นศักยภาพของวิทยาลัย  บุคลากรทุกคน   และจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนต่อไป 
 

1.3 กำรพัฒนำปรับปรุงงำน ( กำรน ำผลกำรตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินงำนไปใช้  ) 
 

  การพัฒนาปรับปรุงงานของโรงเรียนด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตามกระบวนการวงล้อคุณภาพ 
PDCA อันประกอบด้วย  Plan การวางระบบแผนงาน  Do การปฏิบัติตามแผน   Check การตรวจสอบและ
การประเมิน  Act  การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง   ซึ่งกระบวนการดังกล่าว  ผู้บริหารตระหนักถึง
ความส าคัญเป็นอย่างดี  จึงจัดให้มีการทวนสอบและพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่างๆ  ตามวงจรคุณภาพอยู่เสมอ  
ได้มีการจัดอบรม สัมมนา และประชุมท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายและจัดท าระบบคุณภาพขึ้นมาอีก
หลายระบบเพ่ือให้ครอบคลุมกับระบบการประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาใช้อยู่ควบคู่กันไป 
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