
 

บทที 1 

ข้อมูลทัวไป 

 

1. ประวตัโิรงเรียน 

 โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  เลขทีตงั  178  หมู่ที  2   ถนนโชคชยั – เดชอุดม   ตาํบลบา้นใหม่   

อาํเภอหนองบุญมาก  จงัหวดันครราชสีมา  รหัสไปรษณีย ์ 30410  โทรศพัท์  0-4433-0499  สังกดัสาํนักงาน

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)  สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา  เขต  2 

(สพท.นม.เขต 2)  มีเนือที  12  ไร่  7  ตารางวา  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บอนุญาตให้จดัตงัเมือวนัที  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขางานบญัชี  และสาขาคอมพิวเตอร์   ในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนไดเ้พิมหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   สาขางานยานยนต ์  
โดย  มี ดร.สฤษดิ  บุตรเนียร     เป็นผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการ       

ในปีการศึกษา  2546 – 2548  มี    นายมนสั   อินทร์ไพร  เป็นครูใหญ่   

ในปีการศึกษา  2549-  ปัจจุบนั  มีนางสาวปัทธมา  แกลงกระโทก  เป็นครูใหญ่ 

เมือปีพุทธศกัราช   2546  ก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลงั  1  ชนั   
ในปีพุทธราช   2551  จึงไดส้ร้างอาคารเพิมอีก  เป็นอาคาร 2 ชนั   1  หลงั ใชเ้ป็นอาคารเรียนเพือ

รองรับกบัจาํนวนนกัเรียนทีจะเพิมขึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.  ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสายมติรเทคโนโคราช 10 

ปีการศึกษา   2548 – 2551 

 
 
 

รายการ 
ปี   2548 

จํานวน 

ปี  2549 

จํานวน 

ปี  2550 

จํานวน 

ปี 2551 

จํานวน 

บุคลากรครู 11 10 11 8 

พนกังานประจาํ 2 2 2 3 

รวม 13 12 13 11 

 
 
 
 

3. ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสายมติรเทคโนโคราช 10 

ปีการศึกษา  2551 – 2552 
 
 

 
ปีการศึกษา 

ระดับชัน 
ปีการศึกษา   2551 ปีการศึกษา   2552 

ระดบัชนั  ปวช . 1 55 66 

ระดบัชนั  ปวช. 2 54 29 

ระดบัชนั  ปวช.  3 63 48 

รวม 172 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 . โครงสร้างการบริหารจดัการ 

แผนภูมโิครงสร้างการบริหารโรงเรียนสายมติรเทคโนโคราช 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้จดัการ ผู้อํานวยการ 

ธุรการ - การเงนิ บริหารงานทัวไป วชิาการ กิจกรรมนักเรียน 

งานทะเบียน  และ 

สารบรรณ 

งานงบประมาณ  

การเงิน 

งานพสัดุ  /ครุภณัฑ ์

งานทรัพยสิ์น 

สวสัดิการ 

แผนงาน/นโยบาย 

 

อาคารสถานที 

 

บุคลากร 

  

สารสนเทศ 

ชุมชนสมัพนัธ ์
  

ประชาสมัพนัธ ์/

บริการ 

หลกัสูตร 
การเรียนการสอน 

นิเทศ  ติดตาม 

วดัผล  ประเมินผล / 

วิจยั 

หอ้งประกอบการ 
หอ้งสมุด / คอม / วิทย ์

ดา้นวิชาการ 

งานปกครอง /

ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมคุณธรรม/ 

จริยธรรม  

ส่งเสริมสุขภาพ / 

โภชนาการ 

งานประกันภายใน 

กิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน 

อืนๆ 

ค่ายวิชาการ 

ค่ายคุณธรรม / จริยธรรม 

การทศันศึกษานอกสถานที 

การสอน Computer 



 

 
บทที 2 

ปรัชญา  / วสัิยทัศน์  / พนัธกิจ / เป้าหมาย 
 

1.  ปรัชญา 

 “ทกัษะเยยีม เปียมคุณธรรม นาํความรู้ สู่อาชีพ” 

ซึงมีความหมายของแต่ละคาํ  ดงันี 

 ทกัษะเยยีม หมายถึง  การตระหนกั  ถึงความสามารถทีนาํไปปฏิบติัดว้ยความชาํนาญเชียวชาญ  

ในแต่ละสาขาอาชีพงาน 

 เปียมคุณธรรม หมายถึง  มีความซือสตัย ์ สุจริต  รู้หนา้ทีมีความรับผดิชอบ  มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน  

มีคุณธรรม  จริยธรรม 

 นาํความรู้ หมายถึง  การใชค้วามรู้ความสามารถ  คิดวิเคราะห์เป็น  ทาํเป็นแกปั้ญหาเป็นอยา่ง

สร้างสรรคไ์ม่ผดิต่อกฎหมาย 

 สู่อาชีพ  หมายถึง  การใชค้วามรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพอิสระและในสถาน

ประกอบการ  เพือหาเลียงตนเอง  และครอบครัว 

 

      2. Vision  (วสัิยทัศน์) 

 

   นกัเรียนสามารถนาํความรู้ และทกัษะการปฏิบติัไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ

อยา่งมีคุณธรรม รู้จกัพึงตนเอง มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  และอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุข  กา้วทนัความเปลียนแปลงและสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพสิงแวดลอ้ม 

 

       3.  Mission    (พนัธกิจ) 

 

1.  จดักระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัพฒันาความรู้สู่การปฏิบติั 

2.  ปลกูจิตสาํนึก  รักการประกอบอาชีพสุจริต  รู้จกัการพึงตนเอง  มีวินยั  ใฝ่การเรียนรู้   

3.  ส่งเสริมจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   

4.  พฒันาเทคโนโลยแีละเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 



 

 
       4.   Goal   (เป้าหมาย/เป้าประสงค์) 
 1.  ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันา / อบรม การจดักิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    
                   และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
 2. บริหารจดัการ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ใหส้งัคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 3.  มีสือ เทคโนโลยทีีทนัสมยั  เพือใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
                  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 
 4.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาติ  บรรยากาศเอือต่อการจดัการเรียนการสอน  และเป็น 
                   สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

5.  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพือใหเ้ป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  (นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์                     
     มีคุณธรรม  จริยธรรม  เขา้ใจประชาธิปไตย   และจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์                    
     มีสุขภาพอนามยัทีดี) 
 

     5. กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

แผนงานเร่งด่วนตามข้อเสนอจากการประเมนิคุณภาพภายนอก 

จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที  1  การประกนัคุณภาพภายใน 

 ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันา 

 จดัคณะทาํงานเพือศึกษาผลการประเมินในแต่ละระดบัตวับ่งชี วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขผล

การจดัการศึกษาทีไม่ไดม้าตรฐาน และพฒันาผลงานทีไดม้าตรฐานใหเ้ป็นนวตักรรมทีสูงขึนโดยดาํเนินการทาํ

เป็นแผนพฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการประจาํปีทีมีงานโครงการ/ กิจกรรมรองรับอยา่งชดัเจน  สามารถ

นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาเร่งด่วนดงันี 

  การประกนัคุณภาพ  เป็นอีกหนึงทีเป็นการพฒันาโรงเรียน และหลกัสาํคญัในการจดัการเรียน

ศึกษาใหมี้การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพศึกษาทุกระดบั   และถือว่าการประกนั

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง  ประกอบกบั

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  กาํหนดใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือใน

การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีมีขอ้มลูเกียวขอ้งกบัสถานศึกษา  ตลอดจนบุคลากร คณะกรรมการของ

สถานศึกษารวมทงัผูป้กครอง  และผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 

  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10  จึงมีแผนพฒันาเร่งด่วนเพือกาํหนดนโยบายและ

แผนพฒันาทางดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา    ประจาํปีการศึกษา 2552 – 2554   ดงันี 

 



 

 กลยุทธที  1   ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน     

 

ชือ โครงการ / กจิกรรม 

 จดัทาํนโยบาย  แผนงานและแผนปฏิบติังานทีครอบคลุมทุกพนัธกิจของหน่วยงานรวมถึงการ

แต่งตงัคณะกรรมการในการปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  1  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนใชร้ะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน  

ลกัษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

    

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 กระบวนการวางแผนเป็นการกาํหนดทิศทางหรือแนวทางการดาํเนินงานในอนาคตขององคก์ร  เนน้

กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมทีหน่วยงานหรือองคก์รมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนในอนาคตเป็นเครืองมือทีจะช่วยให้

การบริหารและการจดัการขององคก์รมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบการศึกษาตามแผนปฏิรูป

ระบบบริหารภาคเอกชน ของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงไดเ้นน้ใหห้น่วยงาน

ภาคเอกชนมีการใชแ้ผนกลยทุธแ์ละการตรวจสอบผลสมัฤทธิของงาน เพือใหทุ้กหน่วยงานมีแนวทางและ

ทิศทางทีชดัเจน สามารถตรวจสอบผลสมัฤทธิของงานได ้   ซึงแผนกลยทุธด์งักล่าวสามารถทีจะปรับเปลียนได้

ตลอดเวลา  เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง กรม และจงัหวดั 

 และในแต่ละปีงบประมาณ  หน่วยงานจะตอ้งนาํแผนกลยุทธ์ทีทนัสมยัมาแปลงไปสู่การปฏิบติั  โดย

การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  เพือเป็นการกาํหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบติัในการดาํเนินงาน  

รวมทังการกาํหนดวิธีการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไวล่้วงหน้า แผนปฏิบัติการประจาํปี

งบประมาณ  จะเป็นเครืองมือสาํคญัในการนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั  ตามแผนงาน/โครงการทีวางไว ้ และ

นาํไปสู่เป้าหมายเดียวกนั คือความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 2.  วธิีดําเนินการ 

  นโยบาย แผนงานและแผนการปฏิบติังานถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารองคก์รหน่วยงาน

ซึงเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไวแ้ละเป็นการวางแผนการทาํงานของบุคลากร

โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาซึงเป็นองคก์รทีตอ้งมีแผนงานในการทาํงาน 

  โรงเรียนสายมิตรจึงเลง็เห็นความจาํเป็นในการจดัทาํแผนงานและแผนปฏิบติังาน โดยการ

จดัทาํแผนกลยทุธ ์แผนงานประจาํปี  ปฏิทินประจาํปี  รวมถึงการแต่งตงับุคลากรเพือทาํหนา้ทีในการรับผดิชอบ

ในแต่ละแผนงาน  เพือใชใ้นการดาํเนินงานของโรงเรียนต่อไป 

 

 



 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

1. เพือใหบุ้คลากรมีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

2. เพือใหร้ะบบการทาํงานมีขนัตอนวิธีการอยา่งชดัเจน 

3. เพือใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธิตามเป้าหมายทีวางไว ้

4. เพือใหง้านเสร็จตามเวลาทีกาํหนดและถกูตอ้ง 

5. เพือใหบุ้คคลากรมีการจดัเก็บขอ้มลูเอกสารหลกัฐานอยา่งเป็นระบบและสามารถเรียกใช้

ไดท้นัท่วงที 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีนโยบาย  แผนงาน  ปฏิทินการทาํงาน 

2. มีระบบการประกนัคุณภาพ 

3.    มีคณะกรรมการในการประกนัคุณภาพภายใน 

 5. วธิีการวดัและประเมนิผล 

1. มีคณะกรรมการติดตามดูแล และเก็บขอ้มลูอยา่งต่อเนือง 

2. สาํรวจความพึงพอในการการทาํงาน 

3. สรุปแผนงานประจาํปี 

 

6.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ช่วงเดือน พฤษภาคม  ถึง  เดือน  มีนาคม  2552 

7.  งบประมาณ 

 ประมาณ  2000 บาท 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายใน 

2. นายอนนัต ์ กนักระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ / กจิกรรม 

 โครงการนาํผลการประเมินภายในและภายนอก  มาใชจ้ดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  1  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนใชร้ะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน 

ลกัษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 ในปัจจุบนัการตาม พรบ. การศึกษาไดก้าํหนดใหทุ้กโรงเรียนตอ้งการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทงัภายในและภายนอก  ซึงทางโรงเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สม

ศ.  แลว้ในรอบที  2  ทางโรงเรียนจึงจดัทาํโครงการนาํผลการประเมินภายในและภายนอกและนาํผล

การประเมินในรอบทีผา่นมาทาํการวิเคราะห์และปรับปรุงการทาํงานต่อไป 

2.  วธิีการดําเนินการ 

1. ตงัคณะกรรมการรวบรวมสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพแต่

ละมาตรฐาน ของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

2. จดัทาํแผน โครงการ / กิจกรรม  เพือแกปั้ญหา  และพฒันา  เสนอ ครูใหญ่ / ผูจ้ดัการ 

โรงเรียนเพือพฒันาและดาํเนินการ 

3. จาํทาํโครงการตามทีไดเ้สนอต่อครูใหญ่ / ผูจ้ดัการ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูไวเ้พือสรุป 

4. สรุปผลการดาํเนินโครงการ /  กิจกรรม 

 

 3.  วตัถุประสงค ์/ เป้าหมาย 

1. เพือรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะเพือหาแนวทางการแกไ้ข 

2. เพือใหก้ารทาํงานเป็นระบบและการบริหารงานมีความน่าเชือถื 

3. เพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน 

4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีขอ้มลูของปัญหาและขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพแต่ละ

มาตรฐาน ของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

2. มีการจดัทาํแผนงานเพือรองรับการปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพ 

3. มีแผนพฒันาสถานศึกษา เพือการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเนือง 

4. ครูมีความเขา้ใจในการระบบการประกนัคุณภาพมากขึน 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

1. มีคณะกรรมการติดตามและรวบรวมขอ้มลู 

2. มีการสงัเกต/สอบถาม จากผูด้าํเนินงาน 

3. มีการสรุปผลการดาํเนินงาน 



 

 6.  ระยะเวลา    

   ตลอดปีการศึกษา 

 7.  งบประมาณ   

    3,000   บาท 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. หวัหนา้แผนกทุกแผนก 

2. อาจารยทุ์กท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชือโครงการ/กจิกรรม 

    จดัทาํโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  1  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนใชร้ะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน 

ลกัษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ให้ความสําคัญกบัการบริหารจัดการคน ซึงถือเป็นทุน เป็น

ทรัพยากรทีสาํคญัและมีค่าขององคก์ร เป็นปัจจยัหลกัทีทาํใหอ้งคก์รอยูร่อดและเจริญเติบโต จึงตอ้งมีการบริหาร

จดัการ “คน” อย่างพิถีพิถนัทุกขันตอนนับตงัแต่การสรรหา พฒันาและรักษาไวเ้พือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดงันันผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิงผูบ้ริหารระดบักลาง

จาํเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีการบริหารจดัการในลกัษณะมืออาชีพ เพือตอบสนองต่อภารกิจที

ยุง่ยากซบัซอ้น และตอ้งใชค้วามรู้ทางเทคนิควิชาการมากขึน นอกจากนี โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10   มี

วิสยัทศัน์ทีชดัเจน ไดแ้สดงออกถึงเจตนารมณ์ทีมนัคงและ ต่อเนืองในการมอบอาํนาจ กระจายอาํนาจให้แผนก

ต่างๆ สามารถบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลดว้ยตนเอง โดยกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้ผูป้ฏิบติังานดา้น

บริหารทรัพยากรบุคคล ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบติัราชการไดอ้ย่าง มืออาชีพ

และมีการรับรองมาตรฐานทีเป็นสากล 

จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นความจาํเป็นทีโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  จะจดัให้ผูบ้ริหาร รวมทงั

บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10    ไดรั้บการพฒันาให้มี องค์ความรู้ดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มีความเชียวชาญและมีความเขม้แข็ง พร้อมจะเป็น ผูน้าํ รวมพลงัขบัเคลือนงานให้เป็นไปตาม

แผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงจดัใหมี้การบริหารทรัพยากรบุคคล

มืออาชีพในหน่วยงานขึน  

2.  วธิีการดําเนินการ 

1. แต่งตงัคณะกรรมการในการทาํงาน 

2. นาํเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3. จดัทาํแผนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 

4. ศึกษาขอ้ดีขอ้เสียและเก็บขอ้มลูของการดาํเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 

  

 

 



 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

 1. เพือใหก้ารบริหารเป็นไปตามขนัตอน 

 2. เพือใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดรั้บทราบบทบาทและหนา้ทีของตนเอง 

 3. เพือการจดัการเป็นไปอยา่งรวดเร็วและสมบูรณ์ 

 4.  ตวับ่งชีความสาํเร็จ 

  1.  โรงเรียนมีโครงสร้างในการบริหารงาน 

  2.  ครูมีความเขา้ใจและปฏิบติัหนา้ทีไดถ้กูตอ้ง  

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารครบทุกแผนกทาํให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์  

และปรับเปลียนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  2.  สาํรวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานตามโครงสร้างการบริหารงาน 

  3. สรุปและประเมินผลการปฏิบติังานตามโครงสร้าง 

 6. ระยะเวลา 

  เดือน  พฤษภาคม  2552 

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ   2,000  บาท  (สองพนับาทถว้น)  (ขอเฉลียทุกรายการ)   

ไดจ้ากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

รายละเอยีดของกจิกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง

หน่วยงาน 

- ค่าเอกสาร 

- อุปกรณ์ในการจัดป้าย

นิเทศ 

   

 

500 

1,500 

 

 

 

 

2,000 

 

 

นายอนนัต ์กนักระโทก 

และคณะ 

รวม - - 2,000 2,000  

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. ผูจ้ดัการ 

2. ผูอ้าํนวยการ 



 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  การจดัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหค้รบทุกมาตรฐาน  ทุกปีการศึกษา 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  1  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนใชร้ะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 เนืองจากการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของอาชีวศึกษาเป็นเรืองทีสาํคญัและจาํเป็น ทงัเพือ

ความอยูร่อด เพือการพฒันาและความสามารถในการแข่งขนัทงัในระยะสันและระยะยาวของประเทศเพือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ตลอดจนพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติทีไดก้าํหนดขึนมา โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระ และความ

เป็นเลิศทางวิชาการของอาชีวศึกษาไปพร้อมกัน  ซึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก ําหนดให้

สถาบนัการศึกษามีหนา้ทีในการประกนัคุณภาพการศึกษาดงันี 

1. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน (ตงัแต่ระดบัภาควิชาหรือกลุ่มวิชา คณะวิชาและ

สถาบนัโดยรวม) 

2. ดาํเนินการตรวจสอบ และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพภายในที

สถาบนั และหน่วยงานตน้สงักดัไดพ้ฒันาขึน 

3. จดัทาํรายงานประจาํปีซึงเป็นผลจากการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

4. ให้ขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกบัสถาบนั และเตรียมความพร้อมอืนๆ เพือการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 

5. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานตน้สงักดั 

ดงันนั สถาบนัการศึกษาจึงมีหนา้ทีจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและดาํเนินการตามภารกิจ ทงั

ในดา้นการผลิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมให้มีคุณภาพ และให้ไดต้าม

มาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา รวมทงัพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและจดัทาํรายงานประจาํปี  

จากหลกัการและความสาํคญัดงักล่าว ผูบ้ริหารโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10   ไดด้าํเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546   และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ไดก้าํหนด

องคป์ระกอบและตวับ่งชีคุณภาพขึนเพือให้ทุกหน่วยงานไดถื้อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพือควบคุมคุณภาพ

การปฏิบติังาน ตลอดจนเพือเป็นการสร้างความมนัใจแก่สาธารณชนว่า ระบบการบริหารจดัการภายในองค์กร 

จะไดผ้ลผลิตของการศึกษาทีมีคุณภาพตามคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ มีประสิทธิผลต่อผลการดาํเนินงานตาม

ภารกิจ 



 

 

2.  วธิีการดําเนินการ 

 1.  แต่งตงัคณะกรรมการในการประเมินภายใน 

 2.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 3.  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

 4.  ประชุมชีแจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

เป็นการจดัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหค้รบทุกมาตรฐาน  ทุกปีการศึกษา  เพือใหไ้ดผ้ลผลิต

ของการศึกษาทีมีคุณภาพตามคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

1. เพือใหก้ารดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปทุกปีการศึกษา 

2. เพือใหบุ้คลากรตระหนกัเรืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.    เพือพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  

 4.   เพือดาํเนินการตรวจสอบ และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในทีสถาบนั และหน่วยงานตน้สงักดัไดพ้ฒันาขึน 

 5. เพือจดัทาํรายงานประจาํปีซึงเป็นผลจากการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

 6. เพือใหข้อ้มลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัสถาบนั และเตรียมความพร้อมอืนๆ เพือ

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 

 7. เพือปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานตน้สงักดั 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.สถานศึกษามีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. สถานศึกษานาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 

  3. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการประเมินคุณภาพการภายใน 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

  2.  มีการรายงานการประเมินตนเองประจาํปี 

  

 

 



 

 

 6. ระยะเวลา 

  ตลอดปีการศึกษา  2552  และปีการศึกษา  2553 

 

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ  5,000    บาท  (หา้พนับาทถว้น)  (ขอเฉลียทุกรายการ)   

ไดจ้ากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

 รายละเอียดของกิจกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1. ก า ร จัด ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษาภายในให้ครบ

ทุกมาตรฐาน 

2. เอกสารในโครงการ 

  

4,200 

 

 

 

 

800 

  

นายอนนัต ์กนักระโทก 

และคณะ 

รวม  4,200 800 5,000 

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายใน 

2. หวัหนา้ฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  กิจกรรมเรือง  QA  (ระบบประกนัคุณภาพ) 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  1  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนใชร้ะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน 

ลกัษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  ไดท้าํหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า  ได้พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึน  โดยจัดให้ทุก

หน่วยงานมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา   ในการพฒันาคุณภาพ  การตรวจสอบ  และการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  สามารถกาํหนดตวับ่งชีตามภารกิจของหน่วยงาน และอตัลกัษณ์   ตลอดจนการ

พฒันาและทบทวนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัให้เชือมโยงกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก  ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานจดัทาํแผนปรับปรุงคุณภาพในประเด็นทีเป็นผลจาก

การประเมินทงัภายในและภายนอก ตามตวับ่งชี  ของเกณฑม์าตรฐานให้ครบถว้นสมบูรณ์  และส่งเสริมให้ทุก

หน่วยงานจดัทาํรายงานประกันคุณภาพการศึกษาประจาํปีของทุกหน่วยงานทีเป็นเอกสาร QA เพือให้การ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทุกตวับ่งชี  จึงไดจ้ดัทาํแผนดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) และแผนดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในรายปี  โดยมีความ

มุ่งหวงัใหก้ารดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางการพฒันาระบบ

และกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีมีประสิทธิภาพให้เกิดขึนอย่างต่อเนือง  สอดคลอ้งกบัภารกิจ

ของหน่วยงานและอตัลกัษณ์ของทุกหน่วยงาน  ทงันีใหมี้ความเชือมโยงและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

จากภายนอกรอบที 3 จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

  2.  จดัประชุมวางแผนงาน 

  3.  กาํหนดหวัขอ้การจดักิจกรรม / จุดประสงค ์/ เวลา 

   4.  ดาํเนินการตามแผนงาน  ส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

 1.  เพือสร้างความรู้เกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2. เพือพฒันาบุคลากรทีรับผดิชอบดูแลการประกนัคุณภาพเพิมขึน 

 

 

 



 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  บุคลกรมีความรู้ความเขา้ในในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.   สามารถทาํงานตามขนัตอนตามแผนงานการประกนัคุณภาพภายใน 

  3.  สถานศึกษามีรายงานการประกนัคุณภาพภายใน 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  ตงัคณะกรรมการในการดาํเนินงานติดตามผล 

  2.   ผลการประเมินจาก การประเมินภายใน 

   

 6.  ระยะเวลา 

  เดือน  พฤษภาคม   -   มิถุนายน  และเดือน  พฤศจิกายน  -  ธนัวาคม  2552 

และช่วงเดือน  พฤษภาคม  - มิถุนายน  และเดือน  พฤศจิกายน  -  ธนัวาคม  2553 

  

 7. งบประมาณ 

  ประมาณ   2,000    บาท  (สองพนับาทถว้น)  (ขอเฉลียทุกรายการ)   

ไดจ้ากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

 รายละเอียดของกิจกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

- งบประมาณกิจกรรม

เรือง  QA  (ระบบ

ประกนัคุณภาพ) 

 

 1,500 

 

500 2,000  

นายอนนัต ์กนักระโทก 

และคณะ 

รวม  1,500 500 2,000 

 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  1.   หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายใน 

   2.  นายอนนัต ์  กนักระโทก 

 

 



 

กลยุทธที  2  ส่งเสริมให้เกดิบุคลากรด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมหรือดาํเนินการจดัอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  2  ส่งเสริมใหเ้กิดบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ลกัษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา  เป็นงานหลกัอยา่งหนึงของสถานศึกษาในปัจจุบนัเพือใหส้ถานศึกษามี

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีกาํหนด  ซึงสถานศึกษาจกัตอ้งมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเพือรองรับ

งานดา้นคุณภาพการศึกษา  ทงัการจดัทาํรายงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาํปี (SAR)  และการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  ไดใ้หค้วามสาํคญัยงิเรืองดงักล่าว  จึงไดจ้ดัทาํโครงการ “ส่ง

บุคลากรเขา้ร่วมหรือดาํเนินการจดัอบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา” ขึนเพือใหโ้รงเรียนมีบุคลากรทีมีทกัษะ  

ความรู้ความสามารถดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา  เพือส่งผลไปถึงรายงานการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาประจาํปี (SAR)  และเพือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) อีกดว้ย 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  จดัประชุมวางแผนงาน 

  2.  กาํหนดหวัขอ้การอบรม / จุดประสงค ์/ เวลา 

   3.  ดาํเนินการอบรมตามแผนงาน / จดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม 

  

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1.  เพือใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้เกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.  เพือใหมี้บุคลากรทีรับผดิชอบและดูแลการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยตรง 

  3.  เพือใหบุ้คลากรทุกคนมีความตระหนกัเรืองคุณภาพการศึกษา 

  4.  เพือพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  5.  เพือจดัทาํรายงานประจาํปีคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 

  6.  เพือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

 

 

 



 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.   บุคลากรมีความทกัษะ ความรู้ความสามารถดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.  มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นคุณภาพการศึกษา 

  3.  รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) , รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 5.  วธิีการวดัผลประเมนิผล 

  1.  รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 7. งบประมาณ  

   ๔,๐๐๐ บาท  

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นายเลิศฤทธิ   ด่านกระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเรืองการประกนัคุณภาพ 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  2  ส่งเสริมใหเ้กิดบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา  เป็นงานหลกัอยา่งหนึงของสถานศึกษาในปัจจุบนัเพือใหส้ถานศึกษามี

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีกาํหนด  ซึงสถานศึกษาจกัตอ้งมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเพือรองรับ

งานดา้นคุณภาพการศึกษา  อีกทงัยงัตอ้งมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรทงัหมดภายในสถานศึกษามีความรู้ความ

เขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง  และตรงกนัเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทงัการจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจาํปี (SAR) และการเตรียมการเพือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)   

 ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  จึงไดจ้ดัทาํโครงการ “ จดักิจกรรม / กิจกรรมส่งเสริม

ความรู้ ความเขา้ใจเรืองการประกนัคุณภาพ ” ขึนเพือส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ

ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2. วธิีการดําเนินการ 

  1.  จดัประชุมวางแผนงาน 

  2.   กาํหนดรูปแบบกิจกรรม / จุดประสงค ์/ เวลา 

  3.  ดาํเนินการอบรมตามแผนงาน 

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1.  เพือใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้เกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.  เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  3.  เพือใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้เกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  4.  เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  5.  เพือสร้างงานพฒันาคุณภาพภายในสถานศึกษาอนัดีเยยีม 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.   บุคลากรมีความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.  ไดรั้บความร่วมมืออนัดีจากบุคลากรดา้นงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  3. รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) , รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 

 



 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.   รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   ๕,๐๐๐ บาท  

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นายอนนัต ์   กนักระโทก 

  นางสาวรัตนาภรณ์   กอดสนัเทียะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  กิจกรรมประเมินติดตามคุณภาพฝ่ายดาํเนินการและตรวจสอบการทาํงาน 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  2  ส่งเสริมใหเ้กิดบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา  เป็นงานหลกัอยา่งหนึงของสถานศึกษาในปัจจุบนัเพือใหส้ถานศึกษามี

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีกาํหนด  ซึงสถานศึกษาจกัตอ้งมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเพือรองรับ

งานดา้นคุณภาพการศึกษา  อีกทงัยงัตอ้งมีการประเมินติดตามคุณภาพการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาดว้ย   

 ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของงานดงักล่าวจึงไดจ้ดัทาํ

โครงการ “ กิจกรรมประเมินติดตามคุณภาพฝ่ายดาํเนินการและตรวจสอบการทาํงาน ” ขึนเพือส่งเสริมให้

บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  จดัประชุมวางแผนงาน 

  2.  แต่งตงัคณะกรรมการติดตาม / ตรวจสอบการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  3.  ดาํเนินการตามแผนงาน 

 

 3. . วตัถุประสงค์  / เป้าหมาย 

  1.   เพือติดตามประเมินและตรวจสอบการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.   เพือส่งเสริมการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

  3.   เพือติดตามแกไ้ขดาํเนินการงานทียงัไม่สมบูรณ์ 

  4.   เพือแต่งตงัคณะกรรมการติดตาม / ตรวจสอบการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  5.   เพือสร้างงานอยา่งเป็นระบบ 

  6.   เพือติดตามงานทีคงคา้งใหส้มบูรณ์ / เป็นปัจจุบนั 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.   คณะกรรมการติดตาม / ตรวจสอบการทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  2.   การติดตาม / ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 

     3.  รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) , รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  



 

  

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   ๓,๐๐๐ บาท  

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายใน 

 นางสาวอุมาพร   สุทธิอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

มาตรฐาน  ที  1   การประกนัคุณภาพภายใน 

สนองกลยทุธ์  ที  2  ส่งเสริมใหเ้กิดบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

1.   หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ เป็นโรงเรียนเอกชนทีทาํการเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

และประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  จาํนวน ๒  แผนก คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอุตสาหกรรม  ครู  เป็น

บุคลากรดา้นการศึกษาทีสาํคญั  ซึงระบบการเรียนการสอน / การศึกษาจะดาํเนินไดด้ว้ยดีจาํเป็นอยา่งยงิจกัตอ้งมี

บุคลากรครูทีมีคุณภาพ  มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ  ทีตรงต่อหนา้ทีการงาน / สาขาวิชา  อีกทงัยงัตอ้งมี

คุณธรรมจริยธรรม  วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพทีตอ้งมีจรรยาบรรณ  และจกัตอ้งพึงปฏิบติัอยูต่ลอดเวลาเพือเป็น

แบบอยา่งทีดีต่อศิษย ์ซึงจะเติบโตเป็นบุคลากรของประเทศชาติ ต่อไป 

 ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  จึงไดจ้ดัทาํโครงการ “ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ” ขึนเพือส่งเสริมใหบุ้คลากรครูของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  ได้

ตระหนกัในหนา้ทีครู  และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  จดัประชุมวางแผนงาน 

  2.  กาํหนดระยะเวลา / สถานที / งบประมาณ 

  3.  ดาํเนินการจดัอบรมตามแผนงาน 

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1.   เพือใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

  2.  เพือส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความน่าเชือถือและเป็นทีเคารพของนกัเรียน 

  3.  เพือส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีของอาชีพครู 

  4.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  5. ครูเป็นทีเคารพของนกัเรียน และบุคคลทวัไป 

 

  

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.  ครูเป็นทีเคารพของนกัเรียน และบุคคลทวัไป 

  3.  การทาํงานทีเป็นระบบและความเอือเฟือต่อเพือนครูภายในโรงเรียน 



 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  แบบประเมินผลการเรียนการสอน 

  2.  การแสดงออก / ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีการงานของครูผูส้อน 

 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 7. งบประมาณ  

  ๕,๐๐๐ บาท  / ปีการศึกษา 

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

นายเลิศฤทธิ     ด่านกระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที  2 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันา 

 แต่งตงัคณะกรรมการดําเนินงานตดิตามและสํารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการโดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของแผนกวชิาต่างๆ และจดัเกบ็ข้อมูลด้านสถานทตีงัของหน่วยงานหรือสถานประอบการให้ชัดเจน 

สมบูรณ์  พร้อมทังกาํหนดระยะเวลาในการดําเนินการและสรุปรายงานผลอย่างเหมาะสมและต่อเนอืง 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดงันี  

กลยุทธที  1   จดัการเรียนการสอนความรู้คู่คุณธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  พฒันาดา้นวิชาการ 

มาตรฐาน  ที  2   คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1  จดัการเรียนการสอนความรู้คูคุ่ณธรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 ตามทีโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10   ไดจ้ดัตงัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 

ตงัแต่ พ.ศ.2546   และประกาศนียบตัรวิชาชีพชบันสูง(ปวส.)  ในปี พ.ศ.2553  นนั ทางโรงเรียนสายมิตรเทคโน

โคราช  10  ไดมี้การปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เรือยมาเพือให้สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าทางดา้น

วิชาการและความตอ้งการของประเทศในปัจจุบนั การศึกษาในปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้เป็นอย่างมาก ทงันี

เป็นผลมาจากการพฒันาความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์  ดา้นเทคโนโลยี  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ถูกตอ้งแม่นยาํ

รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของทางโรงเรียน เป็นสถาบนัทีมีคุณภาพ และ

สอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา  พ.ศ.2546  การศึกษาเอกชน ทีส่งเสริมให้

สถานศึกษามีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานทีเป็นสากล โดยคาํนึงถึงทิศทางความกา้วหนา้ทาง

วิชาการ และความต้องการของประเทศ ซึงอาจจัดเป็นหลกัสูตรของตนเองเป็นการเฉพาะหรือจัดทาํเป็น

โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทงัภาครัฐและเอกชน  ดงันนัทางโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  

จึงได้ประสานความร่วมมือทางดา้นวิชาการ ในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาและหาแนวทางปรับปรุง

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชับนสูง(ปวส.)  ให้กา้วหน้า ทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จนจบหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ(ปวช.)  และและประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)    จนไดรั้บใบประกาศนียบตัร     

 หลกัสูตรนีจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียนไทยทีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั วไปและ

โรงเรียน ในประเทศไทย  ใหมี้โอกาสไดไ้ปศึกษาในรูปแบบของอาชีวศึกษา  และขณะเดียวกนัก็ไดศึ้กษาการ



 

เรียนรู้การปฏิบติังานจริงหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศไทย โดยเสียค่าใชจ่้ายน้อยทงัหลกัสูตรซึง

สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทงัเป็นการยกระดบัการศึกษาอาชีวศึกษาไทยให้เขา้สู่ระดบัสากล

ตามนโยบายการส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(สอศ.) 

โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  จะเปิดรับนักศึกษาทีมีความรู้ความสามารถ  ทีสนใจในการ

เรียนสายอาชีวศึกษา เพือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  และและประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชนัสูง(ปวส.)     

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  ตงัคณะกรรมการดาํเนินการเพือจดัเตรียมแผนงานพฒันางานวิชาการ 

  2. นาํเสนอต่อผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

  3.  จดัทาํโครงการเพือพฒันางานดา้นวิชาการทีไดน้าํเสนอไว ้

  การจดักิจกรรมในรูปแบบของสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์   กิจกรรมคณิตศาสตร์คิดสนุก  และ

กิจกรรมทีเกียวกบัเทคโนโลย ี   

การเข้าร่วมกิจกรรมในครังนีเพือเพิมทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการทังวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี ใหมี้ความรู้ทีทนัเหตุการ  กา้วทนัเทคโนโลย ี

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

3. เพือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์  ในวนัสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

4. เพือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์  ในกิจกรรมคณิตศาสตร์คิดสนุก 

5. เพือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดา้นเทคโนโลยแีละเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพทงัใน

สถานศึกษา 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

1. นกัศึกษาไดป้ระสบการแนวความคิดดา้นวิทยาศาสตร์  การทดลอง  

2. นกัศึกษาไดป้ระสบการดา้นคณิตศาสตร์ การคิดคาํนวณ   

3. มีการสืบคน้ขอ้มลูโดยการใชเ้ทคโนโลย ีInternet  

4. ไดเ้รียนรู้สิงใหม่ๆ  มีทกัษะในการปฏิบติัและใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆได ้

5. มีเจตคติทีดีในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 

  

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.   มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลและติดตามและเก็บขอ้มลู 

  2.  แบบสอบถามความพึงพอในการเขา้ร่วมกิจกรรม 



 

 6 .  ระยะเวลา 

กิรกรรม 

ระยะเวลา 

ปี  พ.ศ.2552 ปี  พ.ศ.2553 

ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

1. กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 

2. คณิตศาสตร์คิดสนุก 

3. สปัดาห์แห่งเทคโนโลย ี

          

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ   7,050    บาท  (เจ็ดพนัหา้สิบบาทถว้น)  (ขอเฉลียทุกรายการ)   

ไดจ้ากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

รายละเอียดของกิจกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1. กจิกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 

- ค่าเอกสาร / อุปกรณ์ 

- ค่าเชือเพลิง 

2. กจิกรรมคณติศาสตร์คดิสนุก 

- อุปกรณ์ในการจดัป้ายนิเทศ/

การจดัสถานที 

- อุปกรณ์เล่นเกมส์คณิตคิดสนุก 

- ค่าเชือเพลิง 

- ค่าของรางวลั 

- ค่าเอกสาร 

3. สัปดาห์แห่งเทคโนโลย ี

- อุปกรณ์ในการจดัป้ายนิเทศ 

- ค่าเอกสาร/ สือในการนาํเสนอ  

   

300 

2,000 

 

200 

 

1,000 

400 

1,500 

300 

 

550 

600 

 

 

2,300 

 

 

 

 

 

 

3,400 

 

 

1,150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนนัต ์กนักระโทก 

และคณะ 

รวม - - 6,850 6,850  

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

 นางสาวรัตนาภรณ์   กอดสนัเทียะ 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  โครงการนาํความรู้และการใชเ้ทคโนโลยไีปสู่การปฏิบติั 

มาตรฐาน  ที  2   คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1  จดัการเรียนการสอนความรู้คู่คุณธรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเมือเทียบกบัใน

อดีตเมือประมาณ 10 ปีทีผา่นมา ไดท้าํใหจ้าํนวนผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีเพิมขึนทุกวนั และไดก้ลายมาเป็น

ส่วนหนึงทีจาํเป็น ต่อการดาํเนินกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบนั เทคโนโลยเีหล่านีไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต ระบบ

เครือข่าย  และระบบสารสนเทศเพือการวิเคราะห์และตดัสินใจ เป็นตน้  นอกจากนีเทคโนโลยีเหล่านียงัถือว่า

เป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาองค์กรในอนาคต ดงัจะเห็นไดจ้ากเดฟ อุลริช ปรมาจารยท์างดา้นการ

บริหารทรัพยากรมนุษยร์ะบุว่าเทคโนโลยเีป็นปัจจยัสาํคญัอนัหนึงทีจะมีบทบาทสาํคญัต่อการแข่งขนัธุรกิจใน

อนาคตทุกรูปแบบ  รวมถึงการศึกษาดว้ย  เช่นเดียวกนักบั คัมมิง และเวอร์รี ผูเ้ชียวชาญในดา้นการพฒันา

องค์กรและการบริหารการเปลียนแปลงได้จัดให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิงหนึงทีจะทําให้เกิดการ

เปลียนแปลงในองคก์ร   การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาตนเอง  สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น การนาํไปใชใ้นการทาํงาน  ในส่วนของการพิมพเ์อกสาร  การติดต่อสือสาร  เทคโนโลยสีามารถช่วยให้เกิด

การพฒันาและเปลียนแปลงวฒันธรรมขององคก์รไดโ้ดยรวดเร็วและรวมถึงตวับุคคลมากยงิขึน  
การฝึกปฏิบติังาน หรือการฝึกภาคสนามนัน เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนของ

โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  อนัทีจะก่อใหเ้กิดความคิดรวบยอดของการศึกษา   เป็นการนาํความรู้ดา้น

เทคโนโลยี  และทฤษฎีของการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเสริมสร้างทักษะการทาํงานเป็นทีมในสาขาวิชาชีพ

เดียวกนัและต่างสาขาวิชาชีพ  เรียนรู้วฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึงอาจเปรียบเทียบได้

กบับทบาทของการใชชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู้ โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  ไดพ้ยายามสอน

ใหน้กัศึกษาไดม้องอยา่งรอบดา้นและเลง็เห็นความสาํคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ รวมทงับทบาทของตนเองทีมี

ต่อการพฒันางานต่อไปในอนาคต และยงัเป็นการปลูกจิตสาํนึกของการเป็นนักทาํงานทีดี มีคุณธรรม และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามดงักล่าวเน้นการพฒันาชุมชนและ

องคก์รทอ้งถินให้มีศกัยภาพในการพึงตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยเน้นทีความสาํคญัของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ในการวางแผนและแกไ้ขปัญหา นอกจากนี นบัไดว้่าเป็นการกระจายการศึกษาขนัพืนฐาน

ไปสู่ชุมชนทีขาดแคลนภายใตก้ระบวนการการเรียนรู้  การฝึกปฏิบติัจริง  
 

 

 



 

2. วธิีการดําเนินการ 

  1.  เสนอโครงการอนุมติั 

  2.  แต่งตงัคณะกรรมการนิเทศ 

  3.  ประชุมชีแจงคณะกรรมการนิเทศเพือรับทราบขนัตอนการนิเทศ 

  4.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  5.  อาจารยอ์อกนิเทศ 

  6. รายงานผลการนิเทศ 

  7.  รายงานตวั 

 เป็นการฝึกประสบการในรูปแบบทีทาํจริง  ปฏิบติัจริง  ลงมือทดลอง  ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  เรียนรู้

และสามารถแกส้ถานนะการเฉพาะหนา้ได ้

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

1. จดัใหมี้การฝึกงานในสถานประกอบการเพือเพิมทกัษะในดา้นวิชาชีพ 

2. เพือเพิมทกัษะในการเรียนรู้นอกสถานที 

3. จดัใหมี้การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพภายนอกสถานศึกษาเพือเพิมพนูความรู้และประสบการณ์

ดา้นวิชาชีพ 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

1. นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์และไดท้กัษะในดา้นวิชาชีพมากขึน 

2. นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ดา้ยเทคโนโลยไีปใชใ้นการฝึกประสบการณ์ 

3. นกัศึกษาสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

4. นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากสถานศึกษาไปใชใ้นสถานประกอบการ 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  แบบประเมินผล 

  2.  แบบสอบถาม 

  3.  สงัเกตการทาํงานในแต่ละดา้น 

 

 

 



 

 6.  ระยะเวลา 

  เดือน  ธนัวาคม  2552   -  เมษายน  2553 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปี 2552 ปีการศึกษา  2553 

ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. เสนอโครงการอนุมติั 

2. แต่งตงัคณะกรรมการ

นิเทศ 

3. ป ร ะ ชุ ม ชี แ จ ง

คณะกรรมการนิเทศเพือรับทราบ

ขนัตอนการนิเทศ 

4. การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

5. อาจารยอ์อกนิเทศ 

6. รายงานผลการนิเทศ 

7. รายงานตวั 

      

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ     10,265    บาท  (หนึงหมืนสองร้อยหกสิบหา้บาทถว้น) 

 

 8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นายอนนัต ์   กนักระโทก 

  นายทศพร    บุญมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  โครงการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

มาตรฐาน  ที  2   คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1  จดัการเรียนการสอนความรู้คู่คุณธรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัมีเทคโนโลยทีีมาสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งถึงตวับุคคล และสามารถเขา้ไปศึกษา

และพฒันาความรู้ของตนเองไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลา ซึงระบบทีมีการนาํมาใชม้ากเพิมขึนเรือยๆ ในปัจจุบนักคื็อ 

การเรียนผา่น CD-Rom และ ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นระบบเครือข่ายการสือสารทีทาํใหส่้งขอ้มลูกนั

ไดที้ละมากๆ และมีความเร็วมากขึน ทาํใหส้ามารถใชร้ะบบการเรียนออนไลน์ (e-Learning) ไดม้ากขึน ในขณะ

ทีมีการพฒันาซอฟทแ์วร์เพือมาสนบัสนุนการพฒันาความสามารถในการทาํงาน (Competency Development 

System) ออกสู่ตลาดไดท้าํใหแ้นวความคิดในการพฒันาบุคลากรสามารถเป็นจริงขึนมาไดง่้ายขึน 

 องคก์รทีมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้ไปช่วยในการทาํงาน ยอ่มสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในองคก์รได้

อยา่งต่อเนือง และบุคลากรในองคก์รเองกจ็ะเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือ อาทิเช่น การสร้างเวบ็

บอร์ด เพือใหพ้นกังานสามารถแลกเปลียนความรู้ในการทาํงานกนั การนาํเอาความรู้ใหม่ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ

ทาํงานมาวางบนเวบ็ไซตเ์พือใหพ้นกังานไดอ่้านทุกวนั เป็นตน้ หากในองคก์รมีการจดัการองคค์วามรู้ 

(Knowledge Management) อยา่งเป็นระบบแลว้ ก็จะเกิดการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งกนัของพนกังานตลอดเวลา

 ดงันนั จึงควรมีการนาํเอาเทคโนโลยไีปใชเ้พือช่วยในการพฒันาองคก์ร เพือสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และคาดการณ์ไดย้ากอยา่งปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การนาํเทคโนโลยไีปใช้

ในการพฒันาองคก์รใหส้าํเร็จก็ขึนอยูก่บัความพร้อมของปัจจยัภายในองคก์รหลายดา้น ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟทแ์วร์ ขอ้มลูและสารสนเทศ ฐานขอ้มลู ระบบเครือข่ายการสือสาร ความซบัซอ้นของกระบวนการทาํงาน 

บุคลากรทีทาํงานเกียวกบัระบบสารสนเทศ และทีสาํคญัคือผูใ้ช ้ โดยตอ้งอาศยัการบริหารการเปลียนแปลงทีดี 

เพือใหผู้ใ้ชเ้กิดการยอมรับและใชง้านเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

2. วธิีการดําเนินการ 

  1. เสนอโครงการอนุมติั 

  2.  แต่งตงัคณะกรรมการทาํงาน 

  3.  ประชุมชีแจงคณะกรรมการเพือรับทราบขนัตอนการทาํงาน 

  4.  จดัอบรมตามระยะเวลาทีกาํหนด 

 

 

 



 

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

1. เพือพฒันาความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากร 

2. เพือพฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการสอนในแต่ละสาขารายวิชาเพิมขึนในแต่ละ

แผนกวิชา 

3. เพือการจดัสรรทรัพยากรใหมี้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

4. เพือพฒันาสือการเรียนการสอนใหท้นัสมยัและน่าสนใจ 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  บุคลากรมีการพฒันาตนเองดา้นเทคโนโลยแีละมีการพฒันาสือการเรียนการสอนเพิมขึน  

รวมถึงนวตักรรม  และงานวิจยัเพือการพฒันา 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  ตงัคณะกรรมการตดิตามผลการดําเนินงาน 

  2.  สํารวจความพงึพอใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

  3.  สรุปผลการดําเนินงานและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 6. ระยะเวลา 

  ดาํเนินการตลอดปีการศึกษา  โดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาเป็นสือในการจดัอบรมเพือทีจะ

พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรืองของการใชเ้ทคโนโลย ี

กิจกรรม   

ระยะเวลา 

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

1. จดัประชุมคณะ

ครูเป็นประจาํททุกเดือน 

2. จดัอบรมเรืองสือ

การเรียนการสอน/เรือง

วิจยัในชนัเรียน 

3. จดัอบรมเรือง

จิตวิทยาความเป็นครู/เรือง

แผนพฒันาหลกัสูตร

สมรรถนะ 

            

  

 



 

 7.  งบประมาณในการจดัโครงการ 

  ประมาณ   24,270  บาท  (สองหมืนสีพนัสองร้อยเจด็สิบบาทถา้น) (ขอเฉลียทุกรายการ)   ได้

จากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

 รายละเอียดของกิจกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 

1. จดัประชุมคณะครูเป็นประจาํทุกเดือน 

- ค่าอาหารว่าง  รวม  12  ครัง ๆละ  10  คนๆละ 20 บาท 

- ค่าเอกสาร รวม  12  ครัง ๆละ  10  คนๆละ 15  บาท 

2. จดัอบรมเรืองสือการเรียนการสอน/เรืองวิจยัในชนัเรียน 

- ค่าวิทยากร  1 คน 6 ชม.ๆละ 1,000 บาท 

- ค่าอาหารว่าง  รวม   50 คนๆละ 20 บาท 

-  ค่าเอกสาร รวม 50  คนๆละ 55  บาท 

3. จดัอบรมเรืองจิตวิทยาความเป็นครู/เรืองแผนพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ 

- ค่าวิทยากร  1 คน 6 ชม.ๆละ 1,000 บาท 

- ค่าอาหารว่าง  รวม   66 คนๆละ 20 บาท 

-  ค่าเอกสาร รวม 66  คนๆละ 70  บาท 

  

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 

  นายเลิศฤทธิ    ด่านกระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที  2  การช่วยเหลอืนักเรียนและการตดิตามผู้ทีสําเร็จการศึกษา 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  แนะแนวศึกษาต่อ / ปฐมนิเทศ 

มาตรฐาน  ที  2   คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที 2   การช่วยเหลือนกัเรียนและการติดตามผูที้สาํเร็จการศึกษา 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2544  กาํหนดใหกิ้จกรรมแนะแนวเป็นหนึงใน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กระบวนการแนะแนวจะพฒันาการเรียนรู้  สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้  สร้างความคิด  

รู้จกัวิธีวางแผนการเรียนสาํหรับปัจจุบนั อีกทงัเห็นความสามารถของตวัเอง มีความรู้ดา้นอาชีพและการงาน 

สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได ้ ทาํใหโ้รงเรียนสาย

มิตรเทคโนโคราช  10  ตระหนักถึงความสาํคญั  จึงจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียน  

เพือให้ผูเ้รียนค้นพบและพฒันาศกัยภาพของตน  เสริมสร้างทกัษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การศึกษาต่อ 

ทกัษะการทาํงาน  และการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทาํ  ดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข

  เนืองจากนกัเรียนในสงัคมปัจจุบนันนัมีการดาํเนินชีวิตทียดึติดกบักระแสความนิยมของสังคม

ในหลายๆเรือง รวมทงัการตดัสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความสามารถ ความถนัด และ

ความชอบทีแทจ้ริง การศึกษาขอ้มลูรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัสายการเรียนทีตนเลือก ทงัเนือหาสาระการเรียน 

สายอาชีพหลงัสาํเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานัน ซึงจะก่อให้เกิด

ปัญหาขึนมาภายหลงั เมือนกัเรียนเลือกสายการเรียนทีไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถของตนเอง ทงัไม่สามารถ

ศึกษาไดจ้นจบหลกัสูตร หรือไม่สามารถนําประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อนัจะนาํไปสู่ความ

ลม้เหลวในการศึกษา 

ดงันนัฝ่ายกิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  ไดต้ระหนักถึงความสาํคญั 

ทีจะตอ้งจดัใหมี้การแนะแนวการเลือกสาขาวิชาสาํหรับสายอาชีพให้กบันักศึกษาทีจะศึกษาต่อในระดบั  ปวช.  

และ  ปวส. เพือให้นักศึกษาไดมี้ความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทาง

ประกอบอาชีพของแต่ละสาขาวิชา และสามารถตัดสินใจเลือกสาขาวิชาทีเหมาะสมกบัตนไดจ้ากปัญหาที

นกัศึกษามีการเปลียนสาขาภายหลงั ผนวกกบัปัญหาทีนกัศึกษาทาํงานไม่ตรง ตามสาขาวิชาทีจบมาเนืองจากขาด

ความรู้ความเขา้ใจในการเลือกสาขาวิชาทีเหมาะสมกบัความถนัด ของตนเองและอาชีพทีตอ้งการ จึงทาํให้

สูญเสียงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลทีจะเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศต่อไป ดงันัน นักศึกษาควรไดรั้บ

คว า ม รู้  เ กี ย ว กับ ห ลัก สูตร ก า ร เ รี ย น  ก า รสอ น ในแ ต่ ละ ภ าค วิ ช า ตลอ ด จ น หลัก เ ก ณฑ์ใน ก า ร 

คดัเลือกเขา้ศึกษาในภาควิชานัน ๆ และแนวทางประกอบอาชีพ เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในภาควิชาทีเหมาะสมดว้ยเหตุนี ฝ่ายกิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10   ได้



 

ตระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าว จึงจดัโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กบันักเรียนกลุ่มสายสามญัระดบั ม.3  

และ  ม.6  ประจาํปีการศึกษา 2553 เพือเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ระดบั ม.3  และ  ม.6  ในการเลือกสาขาวิชา

เหมาะสมต่อไป 

 

2.   วธิีการดําเนินการ 

  1.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

  2.   นาํเสนอแผนการปฏิบติังานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

  3.   ปฏิบติัตามแผนงาน 

  4.  สรุปผลการดาํเนินงาน 

 การจดักิจกรรมออกแนะแนวตามกลุ่มโรงเรียนสายสามญั  ม.3  และ  ม.6  เพือประชาสมัพนัธก์ารศึกษา

ต่อในระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  ของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1. เพือใหค้วามรู้กบันกัเรียนในการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 

  2.  เพือประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรู้เกียวกบัการเรียนสายอาชีพ 

  3. เพือใหน้กัเรียนไดรู้้และเขา้ใจถึงหลกัเกณฑใ์นการเขา้ศึกษาในแต่ละสาขาวิชาทีตนเองสนใจ 

  4. เพือใหน้กัเรียนสามารถตดัสินใจเลือกวิชาเอกไดต้ามความสนใจ และเหมาะสมของตนเอง 

  5. เพือใหน้กัเรียนไดรั้บทราบระบบการเรียนการสอนในสายอาชีพ 

  6. เพือใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงสถานทีทีใชใ้นการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 

  7. มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรู้ในอาชีพการงานทีสนใจ ร่วมถึงมีทกัษะการทาํงาน 

  เป้าหมาย  

  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 

  1. เชิงคุณภาพ 

 ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจตนเอง สังคม และเขา้ใจสิงแวดลอ้ม สามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบัสังคม 

สิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถตดัสินใจเลือกปฏิบติัไดถู้กตอ้ง สามารถป้องกนั

ปัญหาหรือมีการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดีและการส่งเสริมการพฒันาการในทุกดา้น 

 2. เชิงปริมาณ 

ผูเ้รียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การดาํเนินชีวิตได้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ และความถนดัของตนเอง 

 

 



 

  

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

1. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหรู้้จกัตนเอง สามารถพึงตนเองและปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

2. ในกระบวนการโครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา สามารถนาํกระบวนการแนะ

แนวไปบูรณาการการเรียนรู้และการดาํเนินชีวติได ้

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  จาํนวนผูเ้ขา้รับการศึกษาต่อในระดบั  ปวช และปวส. 

  2.  แบบสาํรวจความพึงพอใจในการเขา้แนะแนว 

  3.  สมุดเยยีมจากโรงเรียนทีเขา้แนะแนว 

  4.  การมีงานทาํของนกัศึกษาทีจบ 

 

 6.  ระยะเวลา 

 

กิรกรรม 

ระยะเวลา 

ปี  พ.ศ.2552 ปี  พ.ศ.2553 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

4. เสนอโครงการเพือขออนุมติั 

5. ประชุมชีแจงแต่งตงั

คณะกรรมการแนะแนว 

6. คณะกรรมการแนะแนวออก

แนะแนว 

7. สรุปผลการแนะแนว 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ  41,000 บาท  (สีหมืนหนึงพนับาทถว้น)  (ขอเฉลียทุกรายการ)   

ไดจ้ากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

 รายละเอียดของกิจกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 

1.  บริการแนะแนว 

      - บริการสาํรวจขอ้มลู 

      - บริการสนเทศ 

      - บริการใหค้าํปรึกษา 

      - บริการจดัวางตวับุคคล 

       – บริการติดตามและประเมินผล 

2. การจดักจิกรรมการเรียนการสอนการ  

       -  แนะแนว 

       - การรู้จกัตนเอง 

       - โลกกวา้งทางการศึกษา 

       - การวางแผนและพฒันาทกัษะทางการเรียน 

       - การยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 

       - การรู้จกัสิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 

       – โลกกวา้งทางอาชีพ 

 3.  แนะแนวการศึกษาต่อ 

4.แนะแนวอาชีพ 

      -   เชิญวิทยากรทีประสบความสาํเร็จใน  การประกอบอาชีพมาแนะนาํ 

      -   เชิญวิทยากรกลุ่มงานอาชีพต่างๆ 

- การทาํอาหาร (ขา้วตงั) 

- การทาํเทียน 

- การทาํเฟืองฟ้าดดั     

 เป็นตน้ 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นายอนนัต ์   กนักระโทก 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  ติดตามนกัเรียนทีทาํงาน / หางาน / ประกอบอาชีพอิสระ 

มาตรฐาน  ที  2   คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที 2   การช่วยเหลือนกัเรียนและการติดตามผูที้สาํเร็จการศึกษา 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทีชดัเจนซึงรับรอง

ไดว้่านกัศึกษาทีจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  จะมีคุณลกัษณะเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เป็น

นกัศึกษาทีมีคุณภาพเป็นทีตอ้งการของตลาดแรงงาน เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการผลิตนกัศึกษา ของโรงเรียน

สายมิตรเทคโนโคราช  10  จึงไดมี้การติดตามประเมินผลนกัศึกษาทีจบการศึกษาว่ามีคุณลกัษณะตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานหรือไม่ ความรู้หรือทกัษะใดบา้งทีมีความจาํเป็นการในทาํงาน ขอ้มูลทีได้จะมี

ความสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นทีตอ้งการของสงัคมต่อไป 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1. ประชุมดาํเนินการวางแผนงาน / จดัตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

  2. มอบหมายคณะกรรมการดาํเนินงานดาํเนินโครงการ 

  3.  ดาํเนินการติดตาม / ประเมินผล/สรุปผลการดาํเนินงาน 

 

 3. วตัถุประสงค์ /  เป้าหมาย 

1. เพือตรวจสอบนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษา 

2. เพือใหค้าํแนะนาํในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการหางาน 

3. เพือเก็บขอ้มลูเป็นสถิติของโรงเรียนของจาํนวนนกัศึกษาทีไดง้านทาํและศึกษาต่อ 

4. เพือเก็บขอ้มลูและสาํรวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาที

จบไปแลว้ 

5. เพือศึกษาการมีงานทาํของนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษา 

6. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ชน้กัศึกษาเกียวกบัการปฏิบติังานของ

นกัศึกษา 

  

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  โรงเรียนมีฐานขอ้มลูของนกัศึกษาทีจบการศึกษาและสามารถนาํไปวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ในดา้นการจดัการเรียนการสอนได ้



 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาและมีงานทาํ 

  2.  สาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาทีจบการศึกษาและมีงานทาํ 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ 

กิรกรรม 

ระยะเวลา 

ปี  พ.ศ.2552 ปี  พ.ศ.2553 

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

1. เสนอโครงการ 

2. ประชุมเพือแต่งตงั

คณะกรรมการดาํเนินการ 

3. คณะกรรมการ

ดาํเนินการติดตามนกัศึกษา

สาํเร็จการศึกษา 

4. สรุปผลการติดตาม

นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

            

 7. งบประมาณ 

  ประมาณ   บาท  ()  (ขอเฉลียทุกรายการ)   

ไดจ้ากงบประมาณของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10 

รายละเอียดของกิจกรรมและคาํชีแจงงบประมาณ 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1. เอกสารในการจดัทาํโครงการ 

- เอกสารเสนอโครงการ 

- เอกสารการออกแบบ 

ฟร์อมสาํรวจนกัศึกษา 

- ค่าจดัส่งเอกสาร 

- เอกสารสรุปโครงการ 

   

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

นายอนนัต ์กนักระโทก 

และคณะ 

รวม - - 3,000 3,000  

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นางสาวอุมาพร     สุทธิอาคาร 



 

มาตรฐานที  3 การจดัการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันา 

1. สร้างความเขา้ใจ และใหค้วามรู้กบับุคลากรเพิมมากขึนกบัการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ  ครอบคลุมทุกหลกัสูตรประเภทวิชาทีสอน 

2. ใหก้ารกาํกบั  ติดตามและรายงานผลการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน

ใหท้วัถึงทุกรายวิชา 

3. ประสานความร่วมมือกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สถานประกอบการหรือหน่วยงานภาคธุรกิจทีมีผู ้

ชาํนาญทางวิชาชีพ เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้กบันกัศึกษาในสถานศึกษา 

4. จดัใหมี้บรรณารักษห์รือผูรั้บผดิชอบงานประจาํหอ้งสมุด พร้อมทงัดาํเนินการจดัหาสือการเรียนรู้

ดว้ยตนเองในหลายรูปแบบ จดัใหมี้การประเมินประสิทธิภาการใหบ้ริการและประเมินความพิง

พอใจของผูใ้หบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ 

5. จดัวางแผนการจดัสรรงบประมาณดา้นวสัดุฝึกใหเ้พียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษาใชฝึ้กปฏิบติัในแต่ละ

สาขาวิชา 

 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดงันี 

  

กลยุทธที  1   พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาตามความตอ้งการตลาดแรงงาน 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1   พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 ตลาดแรงงานนบัวา่เป็นสิงสาํคญัอยา่งยงิสาํหรับการการเรียนสายอาชีพ หรืออาชีวะศึกษาเพราะ

การศึกษาประเภทนีเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะดา้นการปฏิบติังาน  อีกทงัตอ้งตรงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานเพือใหผู้เ้รียนทีจบการศึกษามีงานทาํซึงเป็นจุดประสงคห์ลกัของผูเ้รียนทีตอ้งการมีงานทาํ  มี

อนาคตทีดี  หลงัจบการศึกษา  สถานศึกษามีหนา้ทีจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะความสามารถตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สามารถประกอบวิชาชีพได ้  ซึงการจดัทาํหลกัสูตรสมรรถนะเป็นอีกหนทาง

หนึงทีจะช่วยลดปัญหาเพราะหลกัสูตรสมรรถนะจะทาํใหก้ารเรียนการสอนมุ่งเนน้ทกัษะทีตลาดแรงงาน

ตอ้งการ 



 

 ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะของโรงเรียน

สายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ ขึน  เพือใหน้กัเรียนทีสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ มีทกัษะ  

ความรู้  ความสามารถ  ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในเขตอาํเภอหนองบุญมาก  อาํเภอไกลเ้คียง  

และตลาดแรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  อาํเภอเมือง  จงัหวดันคราชสีมา อีกดว้ย 

 2..  วธิีการดําเนินการ 

  1.  ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน / มอบหมายฝ่ายวิชาการ 

  2. เชิญสถานประกอบการในเขตอาํเภอหนองบุญมาก และอาํเภอไกลเ้คียงประชุมปรึกษาหารือ

ความตอ้งการแรงงาน (ความรู้ความสามารถ / ทกัษะวิชาชีพ) 

  3.  ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

  4.  ประกาศใชห้ลกัสูตรในการเรียนการสอนต่อไป 

 

 3. วตัถุประสงค์ /   เป้าหมาย 

  1. เพือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน / สือการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสมรรถนะ 

  2. เพือประเมินคุณภาพการสอนของครูผูส้อนและการนิเทศการสอน 

  3. เพือใหค้รูผูส้อนเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของการพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ 

  4. เพือใหค้รูทาํวิจยัในชนัเรียนมากขึน 

  5. เพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะความสามารถตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  6. เพือพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

  7. เพือส่งเสริมใหค้รูทาํวิจยัในชนัเรียน 

  8. เพือใหผู้เ้รียนทีสาํเร็จการศึกษามีงานทาํ  ๑๐๐ เปอร์เซ็น 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  หลกัสูตรสมรรถนะโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

  2.  ครูผูส้อนเขา้ใจความหมาย / ความสาํคญัของหลกัสูตรสมรรถนะ 

  3.  ครูทาํวิจยัในชนัเรียนมากขึน  

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลและประเมินผล 

  2.  ติดตามการใชห้ลกัสูตรสมรรถนะโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐   

 6.ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 

 



 

 7.งบประมาณ 

  ๕,๐๐๐  บาท 

 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

  นายเลิศฤทธิ   ด่านกระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  จดัตงัสถานประกอบการจาํลองในสถานศึกษา 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1   พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 เนืองดว้ยโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  ทาํการเปิดการเรียนการสอนในระดบัอาชีวะศึกษา  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.)  ซึงการเรียนรู้สายอาชีวะศึกษาตอ้งอาศยั

หลกัการปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่เพือใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ความสามารถ  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทีไดศึ้กษาจาก

หอ้งเรียนสู่การปฏิบติั  หรือสู่อาชีพ  ดงัปรัญญาของโรงเรียนทีว่า “ทกัษะเยยีม  เปียมคุณธรรม  นาํความรู้  สู่

อาชีพ”  และหนทางหนึงทีจะทาํใหน้กัเรียนไดน้าํความรู้ทีไดไ้ปทดลองใชห้รือฝึกฝนคือการฝึกปฏิบติั เช่นการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สถานประกอบการ  ซึงตามหลกัสูตรนกัเรียนจะไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม

หลกัสูตร  ซึงสถานประกอบการเป็นอีกหนทางหนึงทีช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะความสามารถเพิมมากขึน 

 ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  จึงไดเ้ลง็เห็นความสาํคญั  จึงไดจ้ดัทาํโครงการจดัสร้าง

สถานประกอบการภายในสถานศึกษาขึนเพือเป็นส่วนหนึงของการเรียนการสอน  และเป็นการเพิมทกัษะ

ความสามารถของผูเ้รียน  ซึงจะส่งผลถึงสมรรถนะ  ประสิทธิภาพ อีกทงัชือเสียงของโรงเรียนอีกดว้ย 

 2. วธิีการดําเนินงาน 

  1.  จดัทาํโครงการเสนอผูอ้าํนวยการ / ผูไ้ดรั้บอนุญาต 

  2.  ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน / รูปแบบของสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา 

  3.  จดัตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลสถานประกอบการ 

  4.  สร้างสถานประกอบการตามแผนการดาํเนินงาน 

  5. มอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลติดตามการดาํเนินงาน  พร้อมทงัรายงานความ

คืบหนา้ แก่ผูอ้าํนวยการ / ผูไ้ดรั้บอนุญาต 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

 1. เพือสร้างสถานประกอบการภายในสถานศึกษา 

 2.  เพือเสริมสร้างทกัษะความสามารถของผูเ้รียน 

 3. เพือใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้สู่อาชีพ 

 4. เพือสร้างรายไดร้ะหว่างเรียนใหก้บัผูเ้รียน 

 5.  เพือใหผู้เ้รียนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

  6.  สถานประกอบการภายในสถานศึกษา 

  7. นกัเรียนมีทกัษะความสามารถเพิมขึน 



 

  8. นกัเรียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้สู่อาชีพ 

  9. สร้างรายไดร้ะหว่างเรียนใหก้บัผูเ้รียน 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  สถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา 

  2.  นกัเรียนมีสถานประกอบการในการนาํความรู้สู่อาชีพ 

  3.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึน 

  4.  ความสามารถของผูเ้รียนทีตรงต่อตลาดแรงงาน 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  คณะกรรมการกาํกบัดูแลสถานประกอบการ  ซึงไดรั้บการแต่งตงั  ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังานรวมถึงผลกระทบทงัทางตรงทางออ้มต่อผูเ้รียน / โรงเรียน  พร้อมทงัสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอ

ผูอ้าํนวยการ / ผูไ้ดรั้บอนุญาต ในแต่ละภาคเรียน 

 6.ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 7.งบประมาณ 

  ๕๐,๐๐๐  บาท (หา้หมืนบา้นถว้น) 

 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นายเลิศฤทธิ    ด่านกระโทก 

 นายทศพร      บุญมา 

 นายชยนัต ์   จนัทร์ศิริสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  พฒันาบุคลากร 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1   พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  และมีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานนนัเป็นหนา้ทีหลกัของสถานศึกษา  เพือกา้วไปสู่การพฒันาชาติบา้นเมืองต่อไป  ซึงการ

พฒันาเยาวชนของชาติหรือผูเ้รียนของสถานศึกษาแต่ละแห่งนนัจาํตอ้งใชอ้งคป์ระกอบหลาย ๆ ดา้นเป็น

องคป์ระกอบซึงบุคลากร  เป็นองคป์ระกอบหลกัดา้นการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ  ดงัคาํพดูทีว่า  “ครูคือ

แม่พิมพข์องชาติ” 

 ดงันนัโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาบุคลากรขึนเพือใหค้รูผูส้อน  

เจา้หนา้ที  พนกังานของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาทีทาํการเปิดการเรียนการสอน  และ

ส่งเสริมใหมี้การคน้ควา้หาความรู้เพิมเติมตลอดเวลาอีกดว้ย 

2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  ฝ่ายวิชาการประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

  2.  จดัอบรมบุคลากรตามความรู้ความสามารถ 

  3. จดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  ๑ คน = ๒๐ ชม. /ปีการศึกษา 

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1.  เพือพฒันาครูในดา้นเทคนิคการสอนแบบมุ่งเนน้สมรรถนะ (การสอนแบบโครงงาน/

ชินงาน) 

  2.  เพือใหบุ้คลากรไดมี้การเรียนรู้แบบมุ่งสมรรถนะการวดัประเมินผล 

  3.  บุคลกรไดรั้บการพฒันาทางดา้นวิชาการ และดา้นอืน ๆ  

  4.  การเรียนการสอนของครูผูส้อนมีคุณภาพ 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา 

  2. บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพิมเติมอยูเ่สมอ 

  3.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึน 

 

 



 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.   แบบประเมินผลการสอน 

  2.   การนิเทศการสอน 

 6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

 

 7. งบประมาณ 

  ๑๐,๐๐๐  บาท / ปีการศึกษา 

 8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

   ฝ่ายบริหารงานทวัไป 

  นายอนนัต ์   กนักระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธที  2   พฒันาแหล่งการเรียนรู้ IT สือการเรียนการสอน 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  พฒันาศนูยว์ิชาการ  (หอ้งสมุด) 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  2   พฒันาแหล่งการเรียนรู้ IT สือการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 ความรู้จดัว่าเป็นสิงทีสาํคญัในการดาํรงชีวิต  หรือการพฒันาบุคลากรรวมถึงการพฒันาประเทศชาติตอ้ง

อาศยัปัจจยัพืนฐานดา้นความรู้ของบุคลากร  ซึงบุคลากรหรือเยาวชนจาํตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้  มีนิสยัในการศึกษาหา

ความรู้อยูเ่สมอเพือใหเ้ป็นผูที้มีความรู้ความสามารถ  ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน  ซึงการส่งเสริมให้

เยาวชนหรือนกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านจะทาํให ้ ผูเ้รียนสามารถเพิมพนูความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดียงิ  ซึงการส่งเสริมมี

หลากหลายวิธี  แต่วิธีหนึงทีจะไดผ้ลเป็นอยา่งดีคือ  หอ้งสมุด  ตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่านโดยใช้

หอ้งสมุดเป็นตวักลาง  เพราะหอ้งสมุดเป็นสถานทีทีตอบสนองความรู้ดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาศนูยว์ิชาการ (หอ้งสมุด) ขึนเพือ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน  อีกทงัเพือใหเ้ป็นจุดศนูยก์ลางการแลกเปลียนความรู้ของนกัเรียน  

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน  ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ 

 

 2.   วธิีการดําเนินการ 

  1. ประชุมดาํเนินการวางแผนงาน / จดัตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

  2. มอบหมายคณะกรรมการดาํเนินงานดาํเนินโครงการ 

  3.  ดาํเนินการพฒันา / ปรับเปลียนหอ้งสมุด 

 3. วตัถุประสงค์ /  เป้าหมาย 

  1.  เพือเพิมสือการเรียนรู้และหนงัสือใหพ้อเพียงกบัจาํนวนนกัศึกษา 

  2.  เพือปรับปรุงตกแต่งหอ้งสมุดใหมี้ความน่าสนใจและน่าเขา้ใชบ้ริการ 

  3.  เพือพฒันาระบบหอ้งสมุด เช่น Internet ระบบการยมื-คืน ใหท้นัสมยั 

  4.   เพือจดัใหมี้ผูดู้แลรับผดิชอบ  ควบคุมการใชแ้ละจดัหาสือต่าง ๆ  

  5.  เพือเพิมสือการเรียนรู้ในหอ้งสมุด 

  6. เพิมจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุด 

  7.  เพือจดัหาเจา้หนา้ทีดูแล / ควบคุม / จดัหาสือการเรียนรู้ต่าง ๆ ในหอ้งสมุดใหท้นัสมยั 



 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1. ศนูยว์ิชาการ (หอ้งสมุด) พร้อมใหก้ารบริการ 

  2. จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการทีมากขึน 

  3. นกัเรียนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์มากขึน 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  สถิติผูเ้ขา้ใช ้/ ยมื-คืนหนงัสือ 

 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 

 7. งบประมาณ 

   ๒๕,๐๐๐  บาท 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นางสาวอุมาพร    สุทธิอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

  จดัหาสืออุปกรณ์การเรียนการสอน 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  2   พฒันาแหล่งการเรียนรู้ IT สือการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนทีมีคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลาย ๆ ดา้น  เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บ

ความรู้รวมทงัไดมี้โอกาสฝึกฝน  หรือเห็นตวัอยา่งขณะทาํการเรียนการสอนมากขึน  เพือผลสมัฤทธิทางการ

เรียนทีดีขึน  จากสภาพการเรียนการสอนปัจจุบนัของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  ในปัจจุบนันบัไดว้่ายงั

ขาดองคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอนอยูม่ากโดยเฉพาะในดา้นสือการเรียนการสอน  ของแต่ละรายวิชา  เช่น

วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ วิชาในแผนกอุตสาหกรรม  และแผนกพาณิชยกรรม 

 ดงันนัโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  จึงไดจ้ดัทาํโครงการจดัสืออุปกรณ์การเรียนการสอนขึน

เพือใหร้ะบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิมมากขึน  ครูผูส้อนมีเครืองมือในการสอน  และสาํคญัทีสุด

นกัเรียนจะไดผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนทีดี  เพือในไปสู่ปรัญญาโรงเรียนทีว่า “ทกัษะเยยีม เปียมคุณธรรม นาํ

ความรู้  สู่อาชีพ” 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1.  ประชุมวางแผน จดัตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

  2.   ครูผูส้อนเสนอสืออุปกรณ์ทีขาดแคลน 

  3.   คณะกรรมการพิจารณาสืออุปกรณ์ทีครูผูส้อนเสนอ 

  4.   คณะกรรมการจดัหาสืออุปกรณ์การเรียนการสอนตามแผนการ 

  5.   มอบสืออุปกรณ์แก่ครูผูส้อน / รับผดิชอบ 

 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1.  เพือจดัหาสืออุปกรณ์การเรียนการสอน 

  2.  เพือใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนดีขึน 

  3.  เพือพฒันาคุณภาพการสอนของครูผูส้อน 

  4.  เพือใหไ้ดสื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพิมมากขึนทุกสาขาวิชา 

  5.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงขึน 

 

 



 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  สือการเรียนการสอนเพิมขึนในแต่ละภาคเรียน 

  2.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนดีขึน 

  3.  ครูผูส้อนมีประสิทธิภาพเพิมมากขึน 

 

 

 5. วธิีการวดัและประเมนิผล 

  คณะกรรมการประเมินผลโครงการ เสนอฝ่ายวิชาการโดยใชเ้ครืองมือ 

  -  แบบประเมินครูผูส้อน / ภาคเรียน 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

 

 7. งบประมาณ 

   ๕๐,๐๐๐  บาท 

  

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  หวัหนา้แผนกพาณิชยกรรม 

  หวัหนา้แผนกช่างอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    อบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บันกัศึกษา   

                              “การเขียนประวติัส่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษ” 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  2   พฒันาแหล่งการเรียนรู้ IT สือการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

   1.  หลกัการและเหตุผล 

           จากข่าวสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทีผา่นมานนั ส่งผลกระทบต่อการจา้งงานอยา่งเห็นได้

ชดัเจนแมว้่าปัจจุบนัสภาวการณ์ดงักล่าวคลีคลายไปในทางทีดีขึน แต่ก็ยงัคงมีการแข่งขนักนัสูงในกลุ่มของ

ผูแ้สวงหางานทาํ และนกัศึกษาจบใหม่ หนา้ทีสาํคญัของสถานศึกษานอกจากจะพฒันาความรู้ความสามารถ

ของนกัศึกษาใหมี้ความโดดเด่นทางดา้นวิชาการควบคู่ไปพร้อมกบัคุณธรรมแลว้นนั  การเตรียมความพร้อม

ในดา้นการสมคัรงานก็เป็นอีกปัจจยัหนึงทีมีความสาํคญัต่อโอกาสและความสาํเร็จของบุคคล หากว่า

นกัศึกษามีทกัษะในดา้นวิชาชีพทีตนจบมาตรงตามตลาดแรงงานตอ้งการอยา่งเหมาะสม และเป็นทียอมรับ

แก่องคก์รธุรกิจเอกชน ก็จะเป็นส่วนหนึงทีสร้างความประทบัใจใหก้บัองคก์รธุรกิจเอกชนทาํใหมี้โอกาส

ไดง้านทาํมากยงิขึน ดงันนั ฝ่ายวิชาการ จึงไดจ้ดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียนประวติัส่วนตวั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ” ขึน เพือใหน้กัศึกษาของโรงเรียนเป็นทียอมรับ มนัใจและมีความพร้อมในการ

เขา้สู่ตลาดแรงงานไดม้ากทีสุด 

 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

 1  ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

 2  ประสานงานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 3  ดาํเนินงานของอนุมติัจดัโครงการกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 4  จดัทาํโครงการเสนอ 

 5  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 6  ดาํเนินงานตามโครงการ 

 7  สรุปและประเมินผลโครงการ  

 8  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานครังต่อไป 

  รูปแบบโครงการ 

                 1. จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ จาํนวน 2 ชวัโมง  

                  2. เชิญวิทยากรมาบรรยาย 



 

 3.วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1. เพือใหน้กัศึกษามีความรู้เกียวกบัการเขียนประวติัส่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  2. เพือใหน้กัศึกษาสามารถเขียนประวติัส่วนตวัในรูปแบบทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับแก่

องคก์รธุรกิจเอกชน 

  3. เพือใหน้กัศึกษาสามารถกรอกประวติัส่วนตวัเพือสมคัรงานผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตได ้

  4. เพือสร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างโรงเรียนกบัสถานประกอบการ อีกทงัยงัเป็นการ

ประชาสมัพนัธโ์รงเรียน ใหเ้ป็นทีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

  เป้าหมาย 

               1 เชิงปริมาณ 

      นกัศึกษา ชนัปี 3  แผนกพาณิชยกรรม   ทีมีความสนใจเขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ “การเขียน

ประวติัส่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษ” จาํนวน 60 คน  

               2 เชิงคุณภาพ 

                  1. เพือใหน้กัศึกษามีความรู้เกียวกบัการเขียนประวติัส่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

                  2. เพือใหน้กัศึกษาสามารถเขียนประวติัส่วนตวัในรูปแบบทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับแก่    

องคก์รธุรกิจเอกชน 

                  3.เพือใหน้กัศึกษาสามารถกรอกประวติัส่วนตวัเพือสมคัรงานผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตได ้

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1. โรงเรียน 

       1.1 ประโยชน์ในดา้นของการประชาสมัพนัธท์าํใหอ้งคก์รธุรกิจเอกชนภายนอกรู้จกั 

และไดม้าเห็นสภาพแวดลอ้มบรรยากาศจริงในโรงเรียน  

       1.2 เป็นการสร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างโรงเรียนกบัองคก์รธุรกิจเอกชน 

  2. นกัศึกษา  

       2.1 เมือนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาแลว้ สามารถเขียนประวติัส่วนตวัของตนทงั

ภาษาไทย และภาษาองักฤษเพือใชใ้นการสมคัรงานได ้

       2.2 นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บมาสร้างประวติัส่วนตวัเพือใชใ้นการสมคัรงาน

ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 

 



 

 5. วธิีการวดัและประเมนิผล (สอดคลอ้งกบัชือโครงการ วตัถุประสงค ์ตวัชีวดั)  

  

 6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  ตลอดปีการศึกษา  ระหว่างเดือน มิถุนายน  2552  -  มีนาคม  2553 

         วนัทีดาํเนินการจริง  วนัที  12  มกราคม  2553 

 7. งบประมาณ 

  ใชง้บประมาณอุดหนุนจากฝ่ายวิชาการ  

   1. ค่าใชจ่้ายเชิญวิทยากร                                3,000  บาท 

   2. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ                                                                     2.000  บาท 

                รวมเป็นเงนิทงัสิน                                  5,000   บาท 

 

 8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นางสาวรัตนาภรณ์   กอดสนัเทียะ   

 

 

 

ตวับงชีความสําเร็จ วธิีการวดัผลการประชุม เครืองมอื 

ด้านปริมาณ/ผลผลติ ครู  นกัเรียน เกียวขอ้ง เขา้

ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย  80% 

 

ด้านคุณภาพ/ผลลพัธ์ 

1.นกัเรียนไดม้าร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน 

2นกัเรียนไดรั้บความรู้ทงัทางดา้นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

3.นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง 

 

  

 

-  สงัเกต 

-  สอบถาม 

 

 

 

 

 

-สงัเกต 

-สอบถาม 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    พฒันาการบูรณาการการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  2   พฒันาแหล่งการเรียนรู้ IT สือการเรียนการสอน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล  

 จากผลการเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาของโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10  ใน

ระยะเริมตน้การเปิดสถานศึกษา   พบปัญหาสาํคญัหลายประการ   เช่น    การจดัสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาไม่

เอือต่อการเรียนรู้    ขาดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา     ครูขาดการแสวงหาความรู้ และเทคนิคใหม่ในการ

จดัการเรียนรู้ รวมทังการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค ์และมีวิสยัทศัน์อยูใ่นระดบัทีควรปรับปรุง 
 จากปัญหาดังกล่าว ฝ่ายวิชาการ  เห็นว่า  การพฒันาการจัดการเรียนรู้ของครู การพัฒนาสือและ

เทคโนโลยเีพือการเรียนรู้สาํหรับครูและนกัเรียน จะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้  จึงจดัทาํโครงการพฒันาการบูร

ณาการการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ขึนโดยบูรณาการจดัสภาพแวดลอ้มไปพร้อมๆกบัการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาสือการเรียนรู้ โดยเน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการพฒันา

ผูเ้รียนต่อไป 
 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

 1. ประชุมแผนการดาํเนินงาน 

 2. จดัทาํคู่มือเอกสารการดาํเนินงาน 

 3. ดาํเนินการตามแผนทีวางไว ้

 4. ผลิตสือและเทคโนโลยเีพือการเรียนรู้สาํหรับครู และผูเ้รียน 

 5.ติดตามผลการจดัการศึกษาตามแผน 

 6.ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน และครูเพือแลกเปลียนเรียนรู้เป็นระยะตามความเหมาะสม 

 7.ประชุมเพือสรุปและรายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการ 

จดักิจกรรมการเรียนการรู้ผลิตสือและเทคโนโลยเีพือการเรียนรู้สาํหรับครู และผูเ้รียน และบูรณาการจดั

สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  

 

 

 

 



 

 3. วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย  

  1.  เพือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีเนน้พฒันาการคิดของผูเ้รียน และเนน้ใหผู้เ้รียนนาํ

หลกัธรรมมาใชใ้นการดาํรงชีวิต 

  2.  เพือใหค้รูผูส้อนสามารถพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหลกัสูตรทอ้งถินไดโ้ดยสามารถ

วดั  และประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง 

  3.   เพือพฒันาสือและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

  4.   เพือใหโ้รงเรียนพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหส้วยงามเป็นระเบียบและเป็นแหล่ง

เรียนรู้เพือชุมชน 

  5.  เพือส่งเสริมใหมี้การพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และจดัการเรียนรู้ และจดัการ

เรียนรู้แบบประหยดัตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้าหมาย   

  1  เชิงปริมาณ 

 บุคลากร โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการ  และครู  จาํนวน 9   

คน  และนกัเรียน  จาํนวน  130  คน 

               2  เชิงคุณภาพ 

  2.1 ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีเนน้พฒันากระบวนการคิด การนาํหลกัธรรมมา

ใชใ้นการดาํเนินชีวิต และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน และมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการ เรียนรู้ 

 2.3 มีการพฒันาสือและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

   2.4 นกัเรียนมีคุณธรรมและมีทกัษะกระบวนการคิด 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1. ครูผูส้อนพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

  2. มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

  3. มีการพฒันาสือและเทคโนโลยเีพือการเรียนรู้ 

  4. นกัเรียนมีคุณธรรมและมีทกัษะในการคิด 

 

 

 

 

 

 



 

 5. วธิีการวดัและประเมนิผล (สอดคลอ้งกบัชือโครงการ วตัถุประสงค ์ตวัชีวดั) 

ตวัชีวดั วธิีวดัและประเมนิผล เครืองมอืทีใช้วดั 

ด้านปริมาณ/ผลผลติ 

1.พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที

เนน้พฒันาการคิดของผูเ้รียน และเนน้

ใหผู้เ้รียนนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการ

ดาํรงชีวิตอยา่งนอ้ย 80% 

- สอบถาม ผูบ้ริหาร ครู และ

นกัเรียน 

- ประเมินผูเ้รียนดา้น

คุณธรรม และทกัษะการคิด 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบประเมิน  แบบทดสอบ 

 

2.  ครูผูส้อนสามารถพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาหรือหลกัสูตรทอ้งถินได้

โดยสามารถวดั  และประเมินผูเ้รียน

ตามสภาพจริง อยา่งนอ้ย 80% 

- สอบถาม ผูบ้ริหาร ครู และ

นกัเรียน 

- ตรวจสอบจากเอกสาร 

หลกัสูตรสถานศึกษาสือและ

เทคโนโลยทีีพฒันาแลว้ 

- แบบสอบถาม 

 

- เอกสาร  สือต่างๆ 

ด้านคุณภาพ/ผลลพัธ์ 

3 . เพือพฒันาสือและเทคโนโลยใีนการ

จดัการเรียนรู้ 

- ตรวจสอบจากเอกสาร 

หลกัสูตรสถานศึกษาสือและ

เทคโนโลยทีีพฒันาแลว้ 

- เอกสาร  สือต่างๆ 

 

 

4 .  เพือใหโ้รงเรียนพฒันา

สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหส้วยงาม

เป็นระเบียบและเป็นแหล่งเรียนรู้เพือ

ชุมชน 

- ตรวจเยยีมสภาพหอ้งเรียน

และสภาพแวดลอ้มของ

โรงเรียน 

- บนัทึก ภาพถ่าย 

 

5 . เพือส่งเสริมใหมี้การพฒันา

สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และ

จดัการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้แบบ

ประหยดัตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- สอบถาม ผูบ้ริหาร ครู และ

นกัเรียน 

- ตรวจเยยีมสภาพหอ้งเรียน

และสภาพแวดลอ้มของ

โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 

 

- บนัทึก ภาพถ่าย 

 

 

 

 

 6..ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ตลอดปีการศึกษา  ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2552 -  มีนาคม  2553 

 

 

 

 



 

 7..งบประมาณ 

  ใชง้บประมาณอุดหนุนจากฝ่ายวิชาการ  

  1. ค่าใชจ่้ายพฒันาสภาพแวดลอ้ม และกระบวนการเรียนรู้     5,000  บาท 

  2. ผลิตสือและเทคโนโลยเีพือการเรียนรู้      10,000  บาท 

       รวมเป็นเงินทงัสิน  15,000   บาท

  

 8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นางสาวรัตนาภรณ์   กอดสนัเทียะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธที  3   พฒันาส่งเสริมกจิกรรมผู้เรียนให้มคีุณธรรมจริยธรรม 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    กิจกรรมวนัสาํคญั 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  3   พฒันาส่งเสริมกิจกรรมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

            กิจกรรมวนัสาํคญัเป็นกิจกรรมทีจดัขึนเพือใหน้กัเรียนไดรู้้ความหมายและความสาํคญัของวนัสาํคญั

เพือใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงนกัเรียนไดแ้สดงความรักความ

กตญั ูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย ์ กลา้แสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองทีชืนชอบนกัเรียนได้

ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอยา่งทีดีทีทุกคนตอ้งปฏิบติัยดึถือ และทางโรงเรียนและผูป้กครองไดมี้

ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยกนั  
 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

 1.ศึกษาการจดัโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

   2. ประชุมคณะครู 

   3. เสนอโครงการ 

    4.แต่งตงักรรมการ 

    5.  ดาํเนินการจดักิจกรรมตามปฏิทินปฏิบติังาน 

    6.  สรุปผล 

    7. นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานครังต่อไป 

  จดักิจกรรมตามวนัสาํคญันนั ๆ 

 3.  วตัถุประสงค์ /  เป้าหมาย 

        1.  เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรม 

        2.  เพือใหน้กัเรียนไดรู้้ความหมายของวนัสาํคญั 

        3.  เพือใหผู้ป้กครองไดม้าร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน 

        4.  เพือใหน้กัเรียนไดแ้สดงความรักความกตญั ูต่อผูมี้พระคุณ 

        5.  เพือใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง 

        6.  เพือใหน้กัเรียนไดรั้บความสุขและสนุกสนาน 

  



 

   เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  

   จาํนวนบุคลากร จาํนวน 10 คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  คณะครู  และ  นกัเรียน 

  จาํนวน  130  คน 

  เชิงคุณภาพ 

  นกัเรียนไดแ้สดงความกตญั ูต่อผูมี้พระคุณและกลา้แสดงออก 

  

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  ด้านปริมาณ/ผลผลติผูบ้ริหาร   ครู  นกัเรียน  และบุคลากรทีเกียวขอ้ง ผูป้กครองเขา้ร่วม

กิจกรรมอยา่งนอ้ย  80% 

  1.ผูป้กครองไดม้าร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน 

  ด้านคุณภาพ/ผลลพัธ์ 

  2 นกัเรียนไดแ้สดงความรักความกตญั ตู่อผูมี้พระคุณ 

  3.นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง 

  4.นกัเรียนไดรั้บความสุขและสนุกสนาน 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล (สอดคลอ้งกบัชือโครงการ วตัถุประสงค ์ตวัชีวดั)  

 

 

ตวับงชีความสําเร็จ วธิีการวดัผลการประชุม เครืองมอื 

ด้านปริมาณ/ผลผลติผูบ้ริหาร   ครู  นกัเรียน  และ

บุคลากรทีเกียวขอ้ง ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม

อยา่งนอ้ย  80% 

 

ด้านคุณภาพ/ผลลพัธ์ 

1.ผูป้กครองไดม้าร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน 

2นกัเรียนไดแ้สดงความรักความกตญั ตู่อผูมี้

พระคุณ 

3.นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง 

4.นกัเรียนไดรั้บความสุขและสนุกสนาน 

 

  

 

-  สงัเกต 

-  สอบถาม 

 

 

 

 

 

-สงัเกต 

-สอบถาม 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 



 

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ตลอดปีการศึกษา  ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2552  -  มีนาคม  2553 

 

 7.  งบประมาณ 

ลาํดบัท ี รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารกลางวนั 3,000  

2 ค่าวนัจดักิจกรรม 6,000  

3 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 3,000  

รวม 10,000  

 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท ี กจิกรรม วนั  เดอืน  ปี ผู้รับผดิชอบ 

1. วนังดสูบบุหรีโลก 30  พฤษภาคม 2552 นายทศพร    บุญมา 

2. วนัเลือกตงัประธาน  4   มิถุนายน  2552 นายอนนัต ์  กนักระโทก 

3. วนัไหวค้รู 25  มิถุนายน   2552 นางสาวอุมาพร  สุทธิอาคาร 

4. วนัสุนทรภู่ 26  มิถุนายน  2552 นางสาวอุมาพร  สุทธิอาคาร 

5. วนัภาษาไทย 29  มิถุนายน   2552 นางสาวรัตนาภรณ์ กอดสนัเทียะ 

6. วนัอาสาฬหบูชาและ

วนัเขา้พรรษา 

7    กรกฎาคม 2552 นายชยนัต ์   จนัทร์ศิริสุข 

7. วนัสถาปนาโรงเรียน 24  กรกฎาคม  2552 นายเลิศฤทธิ   ด่านกระโทก 

8. วนัแม่แห่งชาติ 12  สิงหาคม   2552 นายเลิศฤทธิ  ด่านกระโทก 

9. วนัลอยกระทง   2 พฤศจิกายน  2552 นางสาวรัตนาภรณ์ กอดสนัเทียะ 

10. วนัพ่อแห่งชาติ   5 ธนัวาคม       2552 นายภาคภูมิ   ใจพล 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  3   พฒันาส่งเสริมกิจกรรมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  นอกจากจะมุ่งปลกูฝังดา้นปัญญาพฒันาการคิด

ของผูเ้รียนแลว้ ยงัมุ่งพฒันาดา้นอารมณ์  โดยการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  เขา้ใจตนเองเห็นใจ

ผูอื้น  สามารถแกปั้ญหาขดัแยง้ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  และให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์

จริง  เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ  อย่างสมดุล  รวมทงัปลูกฝัง คุณธรรมค่านิยม  และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ทางโรงเรียนจัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียน ”  ขึน เพือพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะพึง

ประสงค ์ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10   มองเห็นความจาํเป็นทีจะพฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 

ปลกูฝังคุณธรรมค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มีความเมตตากรุณา  เอือเฟือเผอืแผ ่ เสียสละเพือส่วน

ร่วม  ปฏิบติัตนเป็นประโยนชต่์อสงัคม 
 

 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

 1. ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

 2.  ประสานงานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 3.  ดาํเนินงานของอนุมติัจดัโครงการกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 4.  จดัทาํโครงการเสนอ 

 5.  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 6.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

 7.  สรุปและประเมินผลโครงการ  

 8.  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานครังต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

 1 นกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

  2.  นกัเรียนพฒันาคุณธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามมาตรฐานของโรงเรียน 

 3.  นกัเรียนมีวินยั  มีความรับผดิชอบ 

  4.  นกัเรียนมีความเมตตากรุณา  เอือเฟือเผอืแผ ่ เสียสละเพือส่วนรวม  ปฏิบติัตนเป็น

ประโยชน์ ต่อสงัคม 

 5. นกัเรียนประหยดั  ใชสิ้งของและทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 6. นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบและหลกัธรรมเบืองตน้ของศาสนา 

  เป้าหมาย 

         1. เชิงปริมาณ 

   จาํนวนบุคลากร (ภายใน)  จาํนวน  10  คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  คณะครู   

   นกัเรียน  จาํนวน 80   คน 

   2. เชิงคุณภาพ 

   นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

 1.  นกัเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 2.  นกัเรียน  สามารถพฒันาตนเอง เป็นคนเก่งคนดี มีความรู้และอยูส่งัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

 3.  ครูอาจารย ์ สามารถจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 4.  นกัเรียนมีวินยั  มีความรับผดิชอบ 

 

 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล (สอดคลอ้งกบัชือโครงการ วตัถุประสงค ์ตวัชีวดั)  

 

ตวัชีวดัความสําเร็จ วธิีวดั/ประเมนิผล เครืองมอืทีใช้ 

ด้านปริมาณ/ผลผลติ (Outputs) 

1.นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินอยา่ง

นอ้ย 80% 

2.นกัเรียนพฒันาคุณธรรม ค่านิยม

และคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์าม

มาตรฐานของโรงเรียน  อยา่งนอ้ย 

 80 % 

 

 

1.การประเมินคุณลกัษณะทีพึง

ประสงคข์องนกัเรียน ปวช. 

2.การสงัเกตพฤติกรรมของ   

นกัเรียนดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

3.การสมัภาษณ์นกัเรียน 

 

1.แบบประเมินคุณลกัษณะทีพึง

ประสงคข์องนกัเรียน 

2.แบบสงัเกตพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรม 



 

ด้านคุณภาพ/ผลลพัธ์ (Outcomes) 

1.นกัเรียนมีวินยั มีความรับผดิชอบ 

ซือสตัย ์สุจริต 

2.นกัเรียนมีความเมตตากรุณา  

เอือเฟือเผือแผ ่เสียสละ  เพือ

ส่วนรวม 

ปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

3.นกัเรียนประหยดั ใชสิ้งของและ

ทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม

อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

4.นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบ

และหลกัธรรมเบืองตน้ของศาสนา 

 

1.การประเมินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์อง

นกัเรียน 

2.การประเมินสมุดความดี 

 

1.แบบประเมินโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

2.สมุดบนัทึกความดี 

3.สมุดฝากความดี 

 

 6.ระยะเวลาการดําเนินการ 

                 ช่วงเดือน  กรกฎาคม  -  สิงหาคม  2552 

                 วนัทีดาํเนินการจริง   1- 3  สิงหาคม  2552 

 

 

 7. งบประมาณ 

ลาํดบั รายการ จาํนวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ท่านX  1,000   6,000  

2. ค่ารถรับส่ง 4 เทียว 5,000  

3. ค่าทีพกั 2 คืน   5,000  

4. ค่าอาหารเชา้ 3 X 25 บาท   X  90  คน 6,750  

5. ค่าอาหารกลางวนั 2 X 25 บาท   X  90  คน 4,500  

6. ค่าอาหารเยน็ 2  X 25 บาท   X  90  คน 4,500  

7. ค่าใชจ่้ายอืน ๆ        2,000  

                                                           รวม     33,750  

 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  นายภาคภูมิ    ใจพล 

นายชยนัต ์   จนัทร์ศิริสุข 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

มาตรฐาน  ที  3 การจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  3   พฒันาส่งเสริมกิจกรรมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

               โรงเรียนเป็นส่วนหนึงของสงัคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผูเ้ยาวใ์หเ้ป็นผูใ้หญ่

ทีดีในสงัคม  การสร้างลกัษณะนิสยัใหน้กัเรียนรู้จกัระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑแ์ละกติกาตลอดจนรู้จกั

รับผดิชอบหนา้ทีทีตนพึงมีต่อหมูค่ณะ  ชุมชน  และสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรทีจะนาํ

รูปแบบประชาธิปไตยมาใชใ้นโรงเรียน เพือเป็นการปูพืนฐานประชาธิปไตยใหดี้ขึนและรู้จกัปฏิบติัตนให้

ถกูตอ้งตามภาระหนา้ทีและมีวิถีชีวิตตามหลกัประชาธิปไตยใหส้ามารถดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
 2.  วธิีการดําเนินการ 

 1.    ศึกษาการจดัโครงการและวางแผนดาํเนินงาน เสนอโครงการ 

   2.   ประชุมคณะครู 

                3.    แต่งตงักรรมการ 

    4.    ดาํเนินการจดักิจกรรม ปฏิบติังาน 

    5.   สรุปผล 

    6.   นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานครังต่อไป 

    แนวทางการดําเนินงาน 

 

เรือง 

แผนการดําเนินงาน เดือน ม.ิย. 

–ก.ค. 

20 23-27 30 1 

1.ศึกษาการจดัโครงการและวางแผนดาํเนินงาน เสนอโครงการ     

2.ประสานคณะครูทุกท่านเกียวกบัประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอยา่ง

สมาํเสมอในห้องเรียน  และนอกหอ้งเรียนโดยสมัพนัธก์บัวิชาทีสอน 

    

3.แต่งตงักรรมการดาํเนินงานรับผดิชอบ     

4.เลือกตงัสมาชิกสภานกัเรียนจากนกัเรียนชนัปวช.  ปีที  1 – 2     

5.สรุปผลและประธานนกัเรียนและคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพือกาํหนด

นโยบายใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัโดยมีครูเป็นผูใ้หก้ารศึกษา 

    

ประชุมกรรมการนกัเรียนเดือนละ 2 ครัง ตลอดปีการศึกษา 2551 

6.สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแกไ้ข สินปีการศึกษา 2551 



 

 3. วตัถุประสงค์ /  เป้าหมาย 

  1.  เพือใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีเกียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  2.  เพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกตนเองเกียวกบัการใชสิ้ทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ

หนา้ทีตามระบบประชาธิปไตย 

  3. เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการรักษาไวซึ้งประโยชน์ทงัปวงของ

โรงเรียน 

  4. เพือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทงัในดา้นวิชาการและประสบการณ์ของนกัเรียน 

  5. เพือแสดงพฤติกรรมทีเด่นชดัของนกัเรียนเกียวกบัลกัษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

   6.  เพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เกียวกบัประชาธิปไตยโดยการปฏิบติัจริง   

  เป้าหมาย 

          1    เชิงปริมาณ 

  -           นกัเรียนทีใชสิ้ทธิเลือกตงั  ตงัแต่ชนั ปวช.  ปีที  1 – 2  จาํนวน  60  คน 

  -           คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย  จาํนวน  5  คน 

   2  เชิงคุณภาพ 

- เพือฝึกฝนใหน้กัเรียนเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- เพือใหน้กัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหนา้ทีของตนเอง 

- เพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1. นกัเรียนเขา้ใจในหลกัประชาธิปไตย รู้จกัปกครองตนเอง 

  2.นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

  3.นกัเรียนมีระเบียบวินยั  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

  4.นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  สงัเกตจากพฤติกรรมนกัเรียนทีแสดงออก 

  2.  สงัเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

  3.  จากผลการปฏิบติัของนกัเรียน 

 

 6.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

               ระหว่างเดือน  มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2552 

              วนัทีดาํเนินการจริง  30  มิถุนายน  2552 

 



 

 7. งบประมาณ 

  ใชง้บประมาณอุดหนุนจากฝ่ายวิชาการ  

  1. ค่าใชจ่้ายในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ                                1,000  บาท 

                                                                         รวมเป็นเงินทงัสิน    1,000   บาท

  

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
  นายเลิศฤทธิ    ด่านกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที 4   นวตักรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันา 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูประจาํวิชาในทุกสาขาวิชาไดส้ร้างผลงานนวตักรรม 

สิงประดิษฐ ์และงานวจิยัร่วมกบันกัศึกษาเพิมขึนและคดัผลงานสร้างสรรคเ์ขา้ร่วมประกวดแข่งขนั

ในระดบัต่างๆ  

2. สถานศึกษาควรจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาช่วยสนบัสนุนดา้นงบประมาณทีมีอยูจ่าํกดั ให้

สามารถพฒันาผลงานของครูและนกัศึกษาใหก้า้วหนา้ยงิขึน 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดงันี 

 

กลยุทธที  1   ส่งเสริมและช่วยเหลอืสังคมและท้องถิน 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    อาชีวบริการ  

มาตรฐาน  ที 4   นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  1   ส่งเสริมและช่วยเหลือสงัคมและทอ้งถิน 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

 
ปัจจุบนันีทางโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ มีการศึกษาและการเรียนรู้ทีตอ้งอาศยัรถยนต ์และ

เครืองยนต ์เพือเป็นเครืองมือทีช่วยในการเรียนรู้ดา้นต่างๆในระบบรถยนตใ์หแ้ละมีประสิทธิภาพ โดยนกัเรียน

นกัศึกษาจะมีสือการเรียนรู้ และ เพือปฏิบติังานจริง 
 โรงเรียน ซึงเป็นสถาบนัการศึกษาทีมีความรู้และสงัสมทางดา้นวิทยาการต่อนกัศึกษา จึงไดจ้ดัทาํ

โครงการศนูยป์ฏิบติังานจริง เพือเป็นการใหน้กัศึกษาบริการทางดา้นการซ่อมและการแกไ้ขดูแลเกียวกบัเรือง

เครืองยนต ์และรถยนตใ์หก้บับุคลากรในชุมชนและผูที้สญัจรไปมา พร้อมยงัเป็นการใหค้วามรู้แก่บุคลากรใน

ชุมชนถึงหลกัการดูแลเครืองยนตเ์บืองตน้ หลกัการซ่อมเครืองยนตเ์บืองตน้และการบาํรุ่งรักษารถยนตที์สามารถ

ทาํไดด้ว้ยตวัเอง รวมถึงการอธิบายขนัตอนการปฏิบติัในการซ่อมเครืองยนตที์ถกูวิธี เพือใหค้นในชุมชน

สามารถซ่อมเครืองรถจกัรยานยนตไ์ดด้ว้ยตวัเองต่อไป 
 

2.  วธิีดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

  2  ประสานงานหน่วยทีเกียวขอ้ง 

  3  ดาํเนินการขออนุมติัโครงการ 



 

  4  จดัทาํโครงการนาํเสนอ 

  5  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

  6  ดาํเนินการตามโครงการ 

  7  สรุปและประเมินผล 

  8  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานต่อไป 

 

 รูปแบบการจดักจิกรรม 

 

กจิกรรม ระยะเวลา 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพือกาํหนดการจดักิจกรรม 4  มกราคม  2553 

2.  นาํเสนอโครงการเพือขอความเห็นชอบต่อผูบ้ริหาร 11  มกราคม  2553 

3.  แต่งตงัและประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 15  มกราคม  2553 

4.  ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 – 22  มกราคม  2553 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 29  มกราคม  2553 

6.  รายงานผลโครงการ 3  กุมภาพนัธ ์ 2553 

 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

 1.  เพือเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆในดา้นการตรวจเช็คแกปั้ญหาต่างๆแก่นกัศึกษา  

  2.  เพือช่วยเหลือและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์รถจกัรยานยนต ์ และรถยนตก์บัชุมชน 

 3.  เพือบริการและใหค้วามรู้ในดา้นคอมพิวเตอร์รถจกัรยานยนต ์ และรถยนตก์บัชุมชน 

   เป้าหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จาํนวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จาํนวน  10  คน  ประกอบไปดว้ย  ครู  นกัศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร ไดฝึ้กฝนทกัษะ  ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ  ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

 

 4. ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  นกัศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และทกัษะมาปฏิบติังานใหมี้คุณภาพมากขึน 

  2.  รู้จกัใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมเครืองยนตร์ถจกัรยานยนตแ์ละการบาํรุงรักษา 

  3.  นกัศึกษาไดใ้ชท้กัษะทีเรียนมาช่วยเหลือชุมชน 

 

 

 



 

 5.  วธิีการวดัผลและประเมนิผล 

  1.  แบบสอบถามจากผูรั้บบริการ 

  2.  สงัเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

  3.  จากผลการปฏิบติัของนกัเรียน 

 

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 วนัที 4  มกราคม  - 3  กุมภาพนัธ ์  2553  รวม 32 วนั 

 

 7.  งบประมาณ  

ลาํดบัที รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 นาํมนัเบนซิน 4,000  

2 ของว่าง – เครืองดืม 1,000  

3 ค่าเต๊นบริการ 2,000  

4 ค่าจดัสถานที 2,000  

5 ค่าใชจ่้ายอืนๆ 1,000  

รวม 10,000  

 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นายชยนัต ์  จนัทร์ศิริสุข     อาจารยแ์ผนกช่างยนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธที  2   พฒันานวตักรรมและงานวจิยัเพอืให้ทันต่อการเปลยีนแปลงยุค ICT 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    กิจกรรมศึกษาดูงานใหก้บับุคลกร 

มาตรฐาน  ที 4   นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  2   พฒันานวตักรรมและงานวจิยัเพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงยคุ ICT 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

 

 ในยคุทีการแข่งขนัรุนแรงทงัภาครัฐและเอกชน  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งพยายามปรับปรุงการบริหารจดัการ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึงการบริหารจัดการทีดี จะนาํไปสู่การทาํงานทีมีประสิทธิภาพ  ซึงเป็นหนึงใน

เครืองมือของเพิมความรู้ความสามารถใหแ้ก่บุคลากร   รวมทงัการเปิดมุมมอง แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ โดยการ

เทียบเคียงการดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกนั ทีมีผลการดาํเนินการทีดี มาเป็นมาตรฐานเพือการปรับปรุงพฒันาก็

เป็นสิงสาํคญั  และสามารถนาํไปประยุกต์ใชแ้ละปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร  

ผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นความสําคัญ ในการพฒันาองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ๆ ว่าเป็นสิงจาํเป็นต่อ

บุคลากรในองค์กร โดยคาดหวงัว่าหลกัสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร  เพือนํามา

พฒันาการทาํงานของตนเองและเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆในดา้นแนวคิดสิงประดิษฐ์และนวตักรรมใหม่ๆ   ให้มี

ศกัยภาพยงิขึน รวมถึงเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอีกดว้ย 

 

2.  วธิีการดําเนินการ 

 1  ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

 2  ประสานงานหน่วยทีเกียวขอ้ง 

 3  ดาํเนินการขออนุมติัโครงการ 

 4  จดัทาํโครงการนาํเสนอ 

 5  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 6  ดาํเนินการตามโครงการ 

 7  สรุปและประเมินผล 

      8  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานครังต่อไป 

 

 

 



 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย  

 1.  เพือเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆในดา้นแนวคิดสิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ   ให้มีศกัยภาพ

ยงิขึน รวมถึงเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร  

  2. เพือใหบุ้คลากรสามารถนาํแนวทางการปฏิบติังานทีดี  และเป็นประโยชน์ มาประยกุตใ์ช้

เพือปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของตนเองและองคก์ร ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

   เป้าหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จาํนวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จาํนวน  33  คน  ประกอบไปดว้ย  ครู  นกัศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรสามารถนาํแนวทางการปฏิบติังานทีดี  และเป็นประโยชน์ มาประยกุตใ์ชเ้พือ

ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของตนเองและองคก์ร ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

 1.  ผูศึ้กษาดูงานมีความรู้  ความสามารถ  และทกัษะมาปฏิบติังานใหมี้คุณภาพมากขึน 

 2.  ผูศึ้กษาดูงานนาํความรู้ความเขา้ใจมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆใหดี้ขึน 

 3.  นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง เพือตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

 1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใน 

 2.  มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามหลงัจากการศึกษาดูงาน 

 3.  สรุปผลการทาํงานของครูเมือสินปีการศึกษา 

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  วนัที    4  มกราคม  -  26  กุมภาพนัธ ์ 2553   รวม 40 วนั 

 7.  งบประมาณ 

ลาํดบัที รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000 2  ท่าน 

2 ค่ารถ  รับ  -  ส่ง 9,000 ค่านาํมนั +   ค่ารถ 

3 ค่าอาหาร 4,500  

4 ค่าจดัสถานที 6,000  

5 ค่าใชจ่้ายอืนๆ 1,500  

รวม 25,000  

 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  1.  ฝ่ายวิชาการ 

  2.  นางสาวรัตนาภรณ์   กอดสนัเทียะ 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนสิงประดิษฐง์านวจิยัครูและนกัเรียน 

มาตรฐาน  ที 4   นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

สนองกลยทุธ์  ที  2   พฒันานวตักรรมและงานวจิยัเพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงยคุ ICT 

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

 

การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพือหวงัผลเชิงคุณภาพ ให้ไดผู้เ้รียนทีมีคุณภาพ การพฒันาการ

เรียนการสอนจึงเป็นสิงสาํคญัทีผูส้อนตอ้งกระทาํอยา่งต่อเนือง เพือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาทีมุ่งพฒันา

ผูเ้รียน บุคคลทีมีบทบาทสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนทีจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน คือ ครู อาจารย ์ทงันี

ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจุดเนน้ทีครู อาจารย ์จะตอ้งมีความรอบรู้ในดา้นต่างๆเพือพฒันาการเรียน

การสอน คือ หลกัการจดัการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั การวิจัยเพือ

พฒันาการเรียนการสอน การประกนัคุณภาพ หลกัการจดัการเรียนรู้ในมโนทศัน์ใหม่เพือมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 

ครู อาจารยต์อ้งมีบทบาทเป็นทงันกัวิจยั และพฒันาหลกัสูตร เพือจะนาํผลทีไดไ้ปสู่การพฒันาการเรียนการสอน 

ซึงการพฒันาการเรียนการสอนจะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ มีกระบวนการ ตงัแต่การหาปัญหา การ

กาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา การทดลองปฏิบติัการแกปั้ญหาหรือการพฒันา รวมทงัการสรุปและรายงานผล

เพือเป็นการยนืยนัผลการกระทาํ ซึงกระบวนการดงักล่าวก็คือการวิจยันนัเอง การวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ การ

วิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ หรือการวิจยัในชนัเรียน เป็นการวิจยัทีมีวตัถุประสงคส์าํคญั 

เพือหานวตักรรมสาํหรับแกปั้ญหาหรือเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึงเน้นในลกัษณะการวิจยั

เชิงปฏิบติัการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริมตน้ ผูส้อนหาวิธีการ หรือนวตักรรมเพือ

แกปั้ญหา มีการสงัเกตและตรวจสอบผลของการแกปั้ญหา/การพฒันา แลว้จึงบนัทึกและสะทอ้นการแกปั้ญหา

หรือการพฒันานันๆ การวิจยัในชนัเรียนมกัเป็นการวิจยัขนาดเล็ก (Small scale) ทีดาํเนินการโดยผูส้อน เป็น

กระบวนการทีผูส้อนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลงัอาํนาจให้ครูผูส้อน ( Field ,1997) หรือเป็น

กระบวนการวิจัยทีผูส้อนทาํการทดลองวิธีการต่างๆ โดยตรวจสอบผลและปรับวิธีการทีใช้เพือให้เกิด

ประสิทธิผลกบัผูเ้รียนมากทีสุด (Mclean, 1995) ทงันีในปัจจุบนันิยมใช ้การวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้แทนการ

วิจยัในชนัเรียน เพือใหมี้ความครอบคลุมขอบเขตการวิจยัทีกวา้งขวางขึน และให้ความชดัเจนว่าเป็นการศึกษา

คน้ควา้วิจยัเพือทีแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนหรือเป็นการนาํประโยชน์การวิจยัมาใชเ้พือยกระดบั

คุณภาพการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง การวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ทาํไดใ้นหลายลกัษณะ ซึงผูส้อนสามารถ

ดาํเนินการในลกัษณะต่างๆ 

 

 

 



 

2.  วธิีการดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

  2  ประสานงานหน่วยทีเกียวขอ้ง 

  3  ดาํเนินการขออนุมติัโครงการ 

  4  จดัทาํโครงการนาํเสนอ 

  5  ประชาสมัพนัโครงการ 

  6  ดาํเนินการตามโครงการ 

       7  สรุปและประเมินผล 

       8  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานคงัต่อไป 

 

 3.  วตัถุประสงค์  / เป้าหมาย 

 1.  เพือเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆในดา้นแนวคิดสิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ   ให้มีศกัยภาพ

ยงิขึน รวมถึงเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร  

  2. เพือใหบุ้คลากรสามารถนาํแนวทางการปฏิบติังานทีดี  และเป็นประโยชน์ มาประยกุตใ์ช้

เพือปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของตนเองและองคก์ร ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

    เป้าหมาย 

   1  เชิงปริมาณ 

 จาํนวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จาํนวน  50  คน  ประกอบไปดว้ย  ครู  นกัศึกษา 

   2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรสามารถนาํแนวทางการปฏิบติังานทีดี  และเป็นประโยชน์ มาประยกุตใ์ชเ้พือ

ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของตนเองและองคก์ร ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

 1. เพือเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆในดา้นแนวคิดสิงประดิษฐ์และนวตักรรมใหม่ๆ   ให้มีศกัยภาพ

 ยงิขึน  

 2. เพือใหบุ้คลากรสามารถนาํแนวทางการปฏิบติังานทีดี  และเป็นประโยชน์ มาประยกุตใ์ช้

เพือปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของตนเองและองคก์ร ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

 1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใน 

 2.  มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามหลงัจากการดาํเนินงาน 

 3.  ครู / โรงเรียน  มีผลงานดา้นนวตักรรมเพิมขึน 

 3.  สรุปผลการทาํงานของครูเมือสินปีการศึกษา 



 

 6..  ระยะเวลาดําเนินการ 

  วนัที 5  ตุลาคม 2552 - 26  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2553   

 

 7.  งบประมาณ 

   20,000  บาท 

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 

 1.  ฝ่ายวิชาการ 

 2.  นายเลิศฤทธิ    ด่านกระโทก 

 3.  นายทศพร    บุญมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที 5   การให้บริการทางวชิาการต่อชุมชนและสังคม 

ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันา 

1.  ควรมีการบูรณาการผลงานสร้างสรรคใ์นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม เพือสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัองคก์รในชุมชนและเกิดเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดงันี 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    อาชีวบริการ 

มาตรฐาน  ที 5   การใหบ้ริการทางวิชาการต่อชุมชนและสงัคม 

สนองกลยทุธ์   

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1. หลกัการและเหตุผล 

 

ปัจจุบนันีทางโรงเรียนาสยมิตรเทคโนโคราช ๑๐ มีการศึกษาและการเรียนรู้ทีตอ้งอาศยัรถยนต ์และ

เครืองยนต ์เพือเป็นเครืองมือทีช่วยในการเรียนรู้ดา้นต่างๆในระบบรถยนตใ์หแ้ละมีประสิทธิภาพ โดยนกัเรียน

นกัศึกษาจะมีสือการเรียนรู้ และ เพือปฏิบติังานจริง 
 โรงเรียน ซึงเป็นสถาบนัการศึกษาทีมีความรู้และสงัสมทางดา้นวิทยาการต่อนกัศึกษา จึงไดจ้ดัทาํ

โครงการศนูยป์ฏิบติังานจริง เพือเป็นการใหน้กัศึกษาบริการทางดา้นการซ่อมและการแกไ้ขดูแลเกียวกบัเรือง

เครืองยนต ์และรถยนตใ์หก้บับุคลากรในชุมชนและผูที้สญัจรไปมา พร้อมยงัเป็นการใหค้วามรู้แก่บุคลากรใน

ชุมชนถึงหลกัการดูแลเครืองยนตเ์บืองตน้ หลกัการซ่อมเครืองยนตเ์บืองตน้และการบาํรุ่งรักษารถยนตที์สามารถ

ทาํไดด้ว้ยตวัเอง รวมถึงการอธิบายขนัตอนการปฏิบติัในการซ่อมเครืองยนตที์ถกูวิธี เพือใหค้นในชุมชน

สามารถซ่อมเครืองรถจกัรยานยนตไ์ดด้ว้ยตวัเองต่อไป 
 

2.  วธิีดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

  2  ประสานงานหน่วยทีเกียวขอ้ง 

  3  ดาํเนินการขออนุมติัโครงการ 

  4  จดัทาํโครงการนาํเสนอ 

  5  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

  6  ดาํเนินการตามโครงการ 

  7  สรุปและประเมินผล 

  8  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันางานคงัต่อไป 



 

 รูปแบบการจดักจิกรรม 

กจิกรรม ระยะเวลา 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพือกาํหนดการจดักิจกรรม 4  มกราคม  2553 

2.  นาํเสนอโครงการเพือขอความเห็นชอบต่อผูบ้ริหาร 11  มกราคม  2553 

3.  แต่งตงัและประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 15  มกราคม  2553 

4.  ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 – 22  มกราคม  2553 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 29  มกราคม  2553 

6.  รายงานผลโครงการ 3  กุมภาพนัธ ์ 2553 

 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

 1.  เพือเสริมสร้างทกัษะใหม่ๆในดา้นการตรวจเช็คแกปั้ญหาต่างๆแก่นกัศึกษา  

  2.  เพือช่วยเหลือและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์รถจกัรยานยนต ์ และรถยนตก์บัชุมชน 

 3.  เพือบริการและใหค้วามรู้ในดา้นคอมพิวเตอร์รถจกัรยานยนต ์ และรถยนตก์บัชุมชน 

   เป้าหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จาํนวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จาํนวน  10  คน  ประกอบไปดว้ย  ครู  นกัศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร ไดฝึ้กฝนทกัษะ  ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ  ใหมี้ศกัยภาพยงิขึน 

 

 4. ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  นกัศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และทกัษะมาปฏิบติังานใหมี้คุณภาพมากขึน 

  2.  รู้จกัใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมเครืองยนตร์ถจกัรยานยนตแ์ละการบาํรุงรักษา 

  3.  นกัศึกษาไดใ้ชท้กัษะทีเรียนมาช่วยเหลือชุมชน 

 

 5.  วธิีการวดัผลและประเมนิผล 

  1.  แบบสอบถามจากผูรั้บบริการ 

  2.  สงัเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

  3.  จากผลการปฏิบติัของนกัเรียน 

 

 

 

 

 



 

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 วนัที 4  มกราคม  - 3  กุมภาพนัธ ์  2553  รวม 32 วนั 

 

 7.  งบประมาณ  

ลาํดบัที รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 นาํมนัเบนซิน 4,000  

2 ของว่าง – เครืองดืม 1,000  

3 ค่าเต๊นบริการ 2,000  

4 ค่าจดัสถานที 2,000  

5 ค่าใชจ่้ายอืนๆ 1,000  

รวม 10,000  

 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นายชยนัต ์  จนัทร์ศิริสุข      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที 6   การบริหารและการจดัการ 

ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความรู้ ความสามารถในการพฒันา

งานและปรับปรุงสารสนเทศใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

2. สถานศึกษาควรเนน้ความร่วมมือของเครือข่ายประชาคมอาชีวศึกษาในการแลกเปลียนเรียนรู้และ

ร่วมกนัจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดงันี 

 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    อบรมการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพือการสอน 

มาตรฐาน  ที 6   การบริหารและการจดัการ 

สนองกลยทุธ์   

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 งานดา้นการสอนเป็นหนา้ทีหลกัของครูสายการสอน  ซึงครูผูส้อนจาํตอ้งมีการเตรียมความพร้อมอีกทงั

จดัเตรียมสือการเรียนการสอน  ซึงสือการเรียนการสอนในปัจจุบนัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  และเทคโนโลยใีน

ปัจจุบนัมีความทนัสมยัส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความสนุกสนานและมากดว้ยความรู้  โรงเรียน

สายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  เป็นโรงเรียนทีสอนในระดบัอาชีวะศึกษา ซึงจาํเป็นตอ้งมีสือการเรียนการสอนที

ทนัสมยั  ซึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้ช่วยเพือกระตุ่นใหผู้เ้รียนมีความสนใจในเนือหาเพิมขึน 

ดงันนั  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐  จึงไดจ้ดัทาํโครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์เพือการสอนขึน  เพือใหค้รูผูส้อนไดใ้ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่  เช่นการ

สร้างสไลด ์ (Ms.PowerPoint) การดาวน์โหลดสือการสอนจากอินเตอร์เน็ต  หรือการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 

เครืองฉาย Projector  การใชโ้ปรแกรมควบคุมหอ้งคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1. จดัประชุมวางแผนงาน / มอบหมายแผนกพาณิชยกรรมเป็นผูด้าํเนินงาน 

  2.  กาํหนดหวัขอ้การอบรม / จุดประสงค ์/ เวลา 

  3.  ดาํเนินการอบรมตามแผนงาน 

 

 

 



 

 3.  วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 

  1.  เพือพฒันาบุคลากรมีใหมี้ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

  2.  เพือพฒันาใหบุ้คลากรใชค้อมพิวเตอร์เป็นสือการเรียนการสอนเพิมขึน 

  3.  เพือส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีเทคนิคการสอนทีหลากหลาย 

  4.  เพือพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพดา้นเทคโนโลย ี

  5.  เพือใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน 

  6.  เพือใหค้รูผูส้อนมีสือการสอนทีน่าสนใจ 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการสอน 

  2.  ครูผูส้อนใชค้อมพิวเตอร์ดา้นการสอนเพิมขึน 

  3.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนมีแนวโนม้สูงขึน 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1.  มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลและติดตาม  

  2.  ใชแ้บบประเมินครูผูส้อน 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 7. งบประมาณ  

  ๑๐,๐๐๐ บาท / ปีการศึกษา 

 

8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นายเลิศฤทธิ    ด่านกระโทก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ/กจิกรรม  

    พฒันาระบบสารสนเทศโรงเรียน 

มาตรฐาน  ที 6   การบริหารและการจดัการ 

สนองกลยทุธ์   

ลกัษณะของโครงการ ต่อเนือง 

 

 1.  หลกัการและเหตุผล 

 ระบบสารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยทีีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิสาํหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบนัเพราะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการ  การเจริญเติบโต  อีกทงัการคาดเดาเหตุการณ์ทียงัมาไม่ถึงดว้ยพืนฐานขอ้มลู

ในอดีต ซึงระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนก็เป็นสิงทีสาํคญัเป็นอยา่งยงิเพราะจะทาํใหร้ะบบการบริหารจดัการ

มีความคล่องตวั อีกทงัยงัไดรั้บความน่าเชือถือจากผูป้กครอง ผูเ้ยยีมชม 

 ดงันนัโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ ซึงเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชนแห่งเดียวในอาํเภอหนองบุญ

มาก ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นทีโรงเรียนจาํตอ้งมีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนซึงสามารถ

ควบคุมดูแล  การเงิน  งานวิชาการ  ธุรการ  และการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้กิดประโยชน์มากทีสุดอีกดว้ย 

 2.  วธิีการดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจดัทาํโครงการและวางแผนดาํเนินงาน 

  2  ประสานงานหน่วยทีเกียวขอ้ง 

  3  ดาํเนินการขออนุมติัโครงการ 

  4  จดัทาํโครงการนาํเสนอ 

  5  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

  6  ดาํเนินการตามโครงการ 

  7  สรุปและประเมินผล 

  8  นาํขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาต่อไป 

 3. วตัถุประสงค์  /  เป้าหมาย 

  1.  เพือพฒันาระบบสารสนเทศโรงเรียนใหท้นัสมยัยงิขึน 

  2.  เพือพฒันาระบบการสอนคอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยัและควบคุมการใชง้านได ้

  3.  เพือพฒันาระบบลงทะเบียนของนกัเรียน 

  4.  เพือพฒันาระบบการเงินและธุรการของโรงเรียน 

  5.  เพือพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

  6.  เพือใหร้ะบบการบริหารงานมีความน่าเชือถือ 

 

 



 

 4.  ตวับ่งชีความสําเร็จ 

  1.  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของ 

   -  ระบบควบคุมการเรียนการสอน 

   -  ระบบการลงทะเบียนเรียน 

   -  ระบบการเงิน – ธุรการ 

  2.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชบ้ริการ 

 5.  วธิีการวดัและประเมนิผล 

  1. ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ 

  2.  ความรวดเร็วและความสะดวกในการใหบ้ริการ 

 

 6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

 

 7.   งบประมาณ 

  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

 8.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  1. ฝ่ายบริหารงานทวัไป 

  2. นายอนนัต ์  กนักระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที  3 

แผนพฒันาโรงเรียน 

 

เป้าประสงค์ที 1 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา / อบรม การจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ    

                   และปฏิบตัิงานได้อย่างมืออาชีพ 

ตวัชีวดั 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2552-2554 2552 - 2554 2552 2553 2554 

1. ร้อยละของบุคลาการไดรั้บการอบรม

และพฒันาอยา่งนอ้ยคนละ 30 ชวัโมง 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

 

 

3.ร้อยละของบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

4.ร้อยละของบุคลากรใช ้Note Book

ประกอบการเรียนการสอนเด็ก 

90 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

100 

70 

 

70 

 

 

 

 

70 

 

70 

80 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

90 

90 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

100 

-บุคลากรไดรั้บการอบรม

และพฒันาอยา่งต่อเนือง 

-บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถในการจดัการ

เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

-บุคลากรไดรั้บการพฒันา

และส่งเสริม พร้อมทงัจดัให้

มีสือเทคโนโลยเีพือใชใ้น

การจดัการเรียนการสอน 

 

 

เป้าประสงค์ที 2  บริหารจดัการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

ตวัชีวดั 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2552 - 2554 2552 2553 2554 

 1.  ร้อยละของครู และผูเ้รียนเขา้ร่วม

กิจกรรมทีจดัขึนในชุมชนและทอ้งถิน 

             (วนัสาํคญัต่าง ๆ) 

2.  ร้อยละของผูป้กครอง และชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

 

4. มีการจดัตงัคณะกรรมการอาํนวยการ

โรงเรียนและกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

  

90 

 

 

90 

 

 

2  

คณะ 

80 

 

 

80 

 

 

   2

คณะ 

85 

 

 

85 

 

 

2 

คณะ 

90 

 

 

90 

 

 

2  

คณะ 

-ครู และผูเ้รียนเขา้ร่วม

กิจกรรมทีจดัขึนในชุมชน

และทอ้งถิน 

-ผูป้กครอง และชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียน 

- มีการจดัตงัคณะกรรมการ

อาํนวยการโรงเรียนตาม

หลกัเกณฑเ์งือนไขทีกาํหนด 

 

 



 

 

เป้าประสงค์ที 3.  มีการจดัการด้านสือ เทคโนโลยอีย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพอืให้ 

3.1  โรงเรียนมีสือ  อปุกรณ์  และเทคโนโลยทีทีันสมัย   เหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้.  

ตวัชีวดั 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2552 - 2554 2552 2553 2554 

  1.  ร้อยละของบุคลากรทีไดรั้บการ

จดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ 

 

90 80 85 95 - บุคลากร และฝ่ายงาน

ไดรั้บการจดัสรรสือ 

เทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพ

อยา่งเพียงพอต่อการ

พฒันาการเรียนการสอน 

 

3.2   นักเรียนร้อยละ   90   มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตามเกณฑ์ทีกาํหนดทกุกลุ่มสาระ 

 

ตวัชีวดั 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2552 - 2554 2552 2553 2554 

  มีผลสมัฤทธิตามเกณฑที์กาํหนด 

 

1.ร้อยละของผูเ้รียนสอบผา่นขอ้สอบ

มาตรฐานของสถานศึกษา 

2. ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะการใช้

เทคโนโลย(ีICT) 

3.ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนตามเกณฑที์สถานศึกษา

กาํหนด 

4. ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะและ

ความสามารถในระดบั 2  ถึง 3 ดา้นการ

อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  

 

 

 

80 

 

90 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

 

60 

 

80 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

70 

 

85 

 

85 

 

 

 

85 

 

 

 

80 

 

90 

 

90 

 

 

 

90 

ภาษาไทย และองักฤษ 

-ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิในกลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์ ไทย ตาม

เกณฑข์องสถานศึกษา 

-ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชสื้อ

และเทคโนโลย ี

-ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการ

เรียนตามเกณฑที์

สถานศึกษากาํหนด 

-ผูเ้รียนมีทกัษะและ

ความสามารถในระดบั 2  ถึง 

3 ดา้นการอ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน 

 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค์ที 4 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเป็นธรรมชาติ  บรรยากาศเอือต่อการจดัการเรียนการสอน  และเป็น 

                   ประโยชน์ต่อชุมชน 

 

ตวัชีวดั 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2552 - 2554 2552 2553 2554 

1. ร้อยละของผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

2. จาํนวนแหล่งเรียนรู้ทีใชใ้นการศึกษา

จดัการเรียนรู้ 

90 

 

15 

แหล่ง 

80 

 

7 

85 

 

10 

90 

 

15 

 

 

  

เป้าประสงค์ที 5    ส่งเสริมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน เพอืให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข   (นักเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์      มีคณุธรรม  จริยธรรม  เข้าใจประชาธิปไตย   และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์       มีสุขภาพอนามัยทดี)ี 

ตวัชีวดั 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2552 - 2554 2552 2553 2554 

 1.  ร้อยละของผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ

และอนุรักษค์วามเป็นไทย 

2.  ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคใ์นระดบั 2 ถึง 3 

3.  ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา

ดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และกีฬา 

 

4.  ร้อยละของผูเ้รียนทีเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือ

ปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น

ประชาธิปไตย 

95 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

70 

 

80 

 

80 

 

 

 

80 

85 

 

90 

 

90 

 

 

 

90 

95 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

-ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและ

อนุรักษค์วามเป็นไทย 

-ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคใ์นระดบั 2 ถึง 3 

-ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาดา้น

ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 

และกีฬา 

-ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค์ที 6 พฒันาอาคารสถานทีภายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนหน้าอยู่เอือต่อการเรียนการสอน 

 1.ร้อยละของการสร้างแนวเขต 

รัวภายในโรงเรียน 

2.จาํนวนของการสร้างศาลา 

นงัเล่นสาํหรับนกัศึกษา 

3.จาํนวนของการจดัทาํสวนหยอ่ม 

ภายในโรงเรียนใหเ้ป็น ร.ร. หนา้อยู ่

100 

 

8 

หลงั 

     10 

จุด 

 

 

- 

 

- 

 

3 

 

50 

 

4 

 

7 

 

 

100 

 

4 

 

10 

 

 

-จดัการสร้างเป็นรัวรอบ 

 

-จดัสร้างศาลาดา้นองคพ์รร 

4 ชนั 

-จดัสวนรอบบริเวณ

โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที 4 

การกํากับ  ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินตามเป้าประสงค์ 

ปีการศึกษา 2552– 2554 

เป้าประสงค์ เครืองมอืการประเมนิ ผู้ประเมนิ 
ระยะเวลา

การประเมนิ 

1.ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันา / อบรม การจดั

กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

1. แบบสงัเกต 

2. แบบนิเทศการสอน 

3. Portfolio 

1. ผูบ้ริหาร 

2. หวัหนา้ฝ่าย 

3. หวัหนา้ช่วงชนั 

ตลอดปี 

การศึกษา 

2. บริหารจดัการ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ให้

สงัคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

1. แบบบนัทึก 

2. คาํสงัแต่งตงั

คณะกรรมการอาํนวยการ

โรงเรียน 

3. แบบสงัเกต 

4. แบบสอบถาม 

1. ผูบ้ริหาร 

2. หวัหนา้ฝ่าย 

3. หวัหนา้ช่วงชนั 

4. ผูป้กครอง 

5. นกัเรียน 

ตลอดปี 

การศึกษา 

3.  มีการจดัการดา้นสือเทคโนโลยอียา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  เพือให ้

  3.1  โรงเรียนมีสือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยี

ทีทนัสมยั   เหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 3.2นกัเรียนร้อยละ   90  มีผลสมัฤทธิทางการ

เรียนตามเกณฑที์กาํหนดทุกกลุ่มสาระ 

 

 

1. แบบสงัเกต 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบทดสอบ 

4. Portfolio 

1. แบบบนัทึกผลการเรียน  

 

1. ผูบ้ริหาร 

2. หวัหนา้ฝ่าย 

3. หวัหนา้ช่วงชนั 

4. ครูผูส้อน 

 

 

ตลอดปี 

การศึกษา 

4.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาติ  

บรรยากาศเอือต่อการจดัการเรียนการสอน  

และเป็น ประโยชน์ต่อชุมชน 

1. แบบสาํรวจ 

2. แบบบนัทึก 

1. ผูบ้ริหาร 

2. หวัหนา้ฝ่าย 

3. หวัหนา้ช่วงชนั 

ตลอดปี 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เป้าประสงค์ เครืองมอืการประเมนิ ผู้ประเมนิ 
ระยะเวลา

การประเมนิ 

5.  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพือใหเ้ป็น

คนดี เก่ง มีสุข (นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  เขา้ใจ

ประชาธิปไตย   และจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  

ศาสนา  พระมหากษตัริย ์   มีสุขภาพอนามยั            

ทีดี) 

1.แบบสงัเกต 

2. แบบประเมินคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

3.แบบบนัทึกสุขภาพ 

1. ผูบ้ริหาร 

2. หวัหนา้ฝ่าย 

3. หวัหนา้ช่วงชนั 

4. ผูป้กครอง 

 

ตลอดปี 

การศึกษา 

6.  พฒันาอาคารสถานทีภายในโรงเรียนใหเ้ป็น

โรงเรียนหนา้อยูเ่ชือมต่อการเรียนการสอน 

-แบบเสนอโครงงาน 

-งบประมาณประจาํปี 

1. ผูบ้ริหาร 

2.หวัหนา้ฝ่าย 

3.หวัหนา้ช่วงชนั 

ตลอดปี 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะผู้จดัทํา 

 

 

ทีปรึกษา 

 

1. นายสฤษดิ     บุตรเนียร      ผูรั้บใบอนุญาต  

2. นายสฤษดิ       บุตรเนียร      ผูจ้ดัการโรงเรียน 

3. นางสาวปัทธมา  แกลงกระโทก                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 


