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ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

1. ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

2. ท่ีต้ัง  178 หมู 2  ถ. โชคชัย-เดชอุดมต. บานใหม  อ. หนองบุญมาก   จ. นครราชสีมา 

โทรศัพท 0-4433-0499   โทรสาร   0-4433-0498 

Website  www.smtech.ac.th           E – mail   stc.korat@gmail.com 

 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  

 ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณโรงเรียน ประวัติโรงเรียน 

- ยานธุรกิจการคา ตลาดประจําอําเภอและเทศบาล 

- ใกลสถานประกอบการภาครัฐ  ที่วาการอําเภอหนองบญุมาก  โรงพยาบาลหนองบญุมาก  และสถานี

ตํารวจภูธรหนองบญุมาก 

- ใกลสถานประกอบการภาคเอกชน     โรงงานอุตสาหกรรม (โรงแปง) 

-     ใกลสถานศึกษา   ทั้งภาครัฐและเอกชน  โรงเรียนบานใหมไทยเจรญิ  ,โรงเรียนหนองบุญมาก   

     ประสงควิทยา  , โรงเรียนสายมิตรหนองบญุมาก 

4. ประวัติโรงเรียน  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เดิม ช่ือ  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10   ต้ังอยูที่ 178 

หมู 2  ตําบลบานใหม  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี นายสฤษด์ิ  บุตรเนียร  เปนผูรบัใบอนุญาต 

และผูจัดการ  เริ่มเปดทําการเรียนการสอนต้ังแตภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2546 

  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ไดรับการอนุญาตจัดต้ังตามใบอนุญาตเลขที่  นม. 4/ 2546 ลงวันที่ 

29 กรกฎาคม 2546  เปนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเปดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม และประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม โดยใชหลกัสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีนายมนัส  

อินทรไพร  เปนครูใหญ   

  บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเมื่อเปดดําเนินการ  มีเน้ือที่ จํานวน  12 ไร  7 ตารางวา   กอสรางอาคาร

คอนกรีตเสรมิเหลก็  1 ช้ัน จํานวน  2 หลัง  

  วันที่ 1 กุมภาพันธ  2552  มีการสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช้ัน  จํานวน 1 หลัง  

หองเรียน 5 หอง  หองประกอบ 5 หอง 

  ในปการศึกษา 2553  ไดรับอนุญาตใหเพิม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส) ประเภทวิชา

บรหิารธุรกิจ  ตามใบอนุญาตเลขที่  นม. 001/2553 

  ในปการศึกษา 2555  ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 

เปลี่ยนเปน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา ตามใบอนุญาตเลขที่ 004/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

 

 



1.ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

    1.1.  ปรัชญาวิทยาลัย    (Philosophy) 

                                   ทักษะเย่ียม    เปยมคุณธรรม   นําความรู   สูอาชีพ 

    1.2  วิสัยทัศน  (Vision) 

เปนสถาบันอาชีวะช้ันนํา  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี  ควบคูไปกับภาคปฏิบัติ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมืออาชีพ  พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ  ASEAN   

    1.3 เอกลักษณ  (Image) 

           1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมอือาชีพ  (Team work / Buddy  Group) 

            2. พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ  ASEAN 

                 “ We  speak  English  all  day ”  

                 “  The  working  language  of  ASEAN  Shall  be  English”  

    1.4 อัตลักษณ  ( Identity )   

                รักงาน         :      สามารถทํางานรวมกบัผูอืน่ไดอยางมืออาชีพ 

                มีวินัย          :      การเงิน (ออมเงิน)   เวลา   แตงกาย   เขาแถว 

                ใชประหยัด    :      นํ้าขวดเดียว  ไฟฟา (5R เศรษฐกจิพอเพียง) 

                ปฎิบัติธรรม   :       น่ังสมาธิทุก ช.ม. (ไตรสิกขา-ศีล-สมาธิ-ปญญา)    

    1.5 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาหลักสูตรทีเ่นนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูการปฏิบัติ   ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ    

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพือ่ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

 4. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 

               และเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) 

    1.6 เปาหมาย (Goals) 

          1.นักเรียน   ผูปกครอง   สถานประกอบการพึงพอใจตอการจัด  การเรียนการสอนของวิทยาลัย 

     2.ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ  หรือศึกษาตอ  ในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป   

       คิดรอยละ  90  % 

        3. ผานเกณฑการประเมิน  สมศ. (ระดับดี)  

        4. ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลยั  มีความมั่นคงย่ังยืนและเปนองคกรแหงการเรียนรู 

            ( Leaning  Organization ) 

 

 

 



2.แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  

              แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาทีส่อดคลองเช่ือมโยงของพันธกจิ  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  โครงการ/กจิกรรม  และตัววัดของโครงการ/กจิกรรม  

              เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลตุามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    จึง

กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังน้ี  

 

พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/

กิจกรรม 

ตัววัดของ

โครงการ/

กิจกรรม 

พัฒนาหลักสูตรที่

เนนการเรียนรู

ภาคทฤษฎีควบคู

การปฏิบัติตรงตาม

ความตองการของ

สถานประกอบการ 

พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ใหได

มาตรฐานสู

สากล 

(ASEAN) – 

Curriculum   

Exellence 

จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาควบคู

การเสริมสราง

ความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศ 

1. จํานวน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่มีการ

ปรับปรุง 

2.จํานวน

โครงการพัฒนา

ดาน

ภาษาตางประเทศ 

1. จํานวน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะมีการ

ปรับปรุงทุก

หลักสูตรภายใน 

5 ป 

2.จํานวน

โครงการพัฒนา

ดาน

ภาษาตางประเทศ

อยางนอย2

โครงการตอป 

1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 

2 โครงการ

รวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

3. โครงการสถาน

ประกอบการใน

สถานศึกษา 

4.โครงการพัฒนา

บุคลากรดาน

ภาษาตางประเทศ 

5.โครงการพัฒนา

ผูเรียนดาน

ภาษาตางประเทศ 

1. หลักสูตร

ทั้งหมดที่มี

ปรับปรุงเปน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะใหม

ภายใน 5 ป 

2 ความพึงพอใจ

ตอความรวมมือ

กับสถาน

ประกอบการอยู

ในระดับดี 

3. ทุกสาขาวิชามี

สถาน

ประกอบการ

ภายใน

สถานศึกษา

ภายใน 5 ป 

4.รอยละ 80 

บุคลากรผานการ

ทดสอบดาน

ภาษาตางประเทศ

อยูในระดับดี 

5.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนมีการ

พัฒนาดาน

ภาษาตางประเทศ

อยูในระดับดี 

 

 

 



พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนเพื่อให

ผูเรียนเปนคนดี เกง

และมีสุขอยางมี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการ

สอนสูความ

เปน เลิศโดย

เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  - 

Learning 

Process   

Excellence 

สงเสริมการเรียน

การสอนโดยใช

งานนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยควบคู

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.จํานวน

โครงงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย 

2.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

1.จํานวน

โครงงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยตลอดป

การศึกษาตาม

เกณฑ 

2.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมตลอดป

การศึกษาตาม

เกณฑ 

1.โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยของ

บุคลากร 

1.โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยของ

บุคลากร  

2. โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรมส่ิง 

ประดิษฐงานวิจัย

ของผูเรียน 

3. จํานวน

โครงการสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผล

เมือง 

ไทยและพลโลก 

1.รอยละ 80 ของ

บุคลากรมีงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย 

2.ผูเรียนทุกระดับ 

สาขาวิชามี

โครงงาน งาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐและ

งานวิจัยของ

ผูเรียน  

3.รอยละ 80 ของ

บุคลากรและ

ผูเรียน 

เขารวมโครงการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผล

เมืองไทยและพล

โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/

กิจกรรม 

ตัววัดของ

โครงการ/

กิจกรรม 

พัฒนากระบวนการวัด

ประเมินผล เพื่อใหได

คุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ 

พัฒนา

กระบวนการ

วัดผล-

ประเมินผลสู

ความเปนเลิศ  

- Evaluation 

Excellence 

ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดย

ใชการประเมินผล

ตามสภาพจริง

และผานเกณฑ

การประเมินจาก

องคกรภายนอก 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

2,มีระบบกลไกใน

การจัดการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน

ตลอดปการศึกษา

ตามเกณฑ 

2,มีระบบกลไกใน

การจัดการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในอยาง

ตอเน่ือง 

1.โครงการ

สงเสริมทักษะ

วิชาการ 

2. โครงการ

ทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. โครงการ

สนับสนุนการ

ประกัน 

คุณภาพภายใน

และนอก

สถานศึกษา 

1.รอยละ 80 

ของผูเรียนได

เขารวม

โครงการ

สงเสริมทักษะ

วิชาการ 

2.รอยละ 80 

ของผูเรียน

ผานการ

ทดสอบ

มาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. ผลของ

ระบบการ

ประกัน

คุณภาพ

ภายในและ

นอก

สถานศึกษา

อยูในระดับดี 

 

พัฒนากระบวนการ

สนับสนุนการศึกษาให

เอ้ืออํานวยตอการ

พัฒนาครู  บุคลากร

ทางการศึกษาอยาง

ตอเน่ืองและเพื่อเปน

องคการแหงการ

เรียนรู (Leaning 

Organization) 

ยกระดับความ

เปนเลิศในการ

บริหารจัดการ

องคกรและ

บุคลากร  - 

Organization 

& Staff 

Excellence) 

สงเสริมการ

บริหารจัดการโดย

ใชระบบเครือขาย

สารสนเทศที่เอ้ือ

ตอบุคลากร 

สังคม ชุมชนและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครู 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมการ

ชวยเหลือสังคม

ชุมชน 

2. จํานวน

โครงการที่

สงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตครู 

 

 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมการ

ชวยเหลือสังคม

ชุมชนตลอดป

การศึกษา 

2. จํานวน

โครงการที่

สงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตครู

อยางตอเน่ือง 

 

1.โครงการบริการ

วิชาการตอชุมชน

สังคม 

2. โครงการ

พัฒนาบุคลากร 

3. โครงการจัดทํา

ระบบเครือขาย

สารสนเทศขอมูล

ภายในและนอก 

 

1.ทุก

สาขาวิชามี

การบริการ

วิชาการตอ

ชุมชนสังคม 

2. บุคลากร

ไดรับการ

พัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

3. มีระบบ

เครือขาย

สารสนเทศ

ขอมูลภายใน

และนอกที่

ทันสมัย 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1. 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูสากล (ASEAN) – Curriculum   Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1.กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนสมรรถนะ 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

3.กิจกรรมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู  

2 โครงการรวมมือกับสถานประกอบการ 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

2.กิจกรรมนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ 

3.กิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผลนักศึกษา 

3. โครงการสถานประกอบการในสถานศึกษา 

 
1.กิจกรรมงานซอมบํารุงไฟฟาภายใน/ภายนอก 

2.กิจกรรมสหกรณวิทยาลัย 

3.กิจกรรมประกันภัย 

4.กิจกรรมธนาคาร 

5.กิจกรรมศูนยซอมคอมพิวเตอร 

4.โครงการพัฒนาบคุลากรดานภาษาตางประเทศ 1.กิจกรรมอบรมภาษาตางประเทศ 

2. กิจกรรมอบรม English 3 hour/week,We speak 

3. English all day/English 10 minutes/hour 

5.โครงการพัฒนาผูเรียนดานภาษาตางประเทศ 1.กิจกรรม Weekly Conversation 

2.กิจกรรม English 10 Minutes/Hour 

3.กิจกรรม We Speak English all day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2. 

พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนสูความเปน เลิศโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  - Learning Process   Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการสงเสริมงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัย

ของบุคลากร 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผาน IT 

2. กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิง่ประดิษฐงานวิจัยของ

บุคลากร 

2.โครงการสงเสริมงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโครงงาน

ของผูเรียน 

1.กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของ

ผูเรียนภายใน 

1.กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของ

ผูเรียนภายนอก 

3.จํานวนโครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผลเมืองไทยและพลโลก 

1.กิจกรรมวันสําคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม 

3. กิจกรรมสงเสริมอัตลักษณ(จริยธรรม 3,งาม 4,ทําดี 5) 

4. กิจกรรมกีฬาส ี

5. กิจกรรมจิตสาธารณะ จิตอาสา 

6. กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย 

7. กิจวัตรประจําวันClean/Drink/Buddy/Meditation 

8. กิจกรรมประชาธิปไตย 

9. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 3. 

พัฒนากระบวนการวัดผล-ประเมินผลสูความเปนเลิศ  - Evaluation Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ 1. กิจกรรมแขงขันทกัษะวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

2. กิจกรรมแขงขันทกัษะภายใน 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

4. กิจกรรมสอนเสริม 

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา  (V-NET) 

3. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน 

3. โครงการสนับสนุนการประกัน 

คุณภาพภายในและนอกสถานศึกษา 

1. ประกันคุณภาพภายใน 

2. ประกันคุณภาพภายนอก 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 4. 

ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร  - Organization & Staff Excellence) 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการบริการวิชาการตอชุมชนสังคม 1.กิจกรรมบริการวิชาการตอชุมชนสังคม 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม 

2. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตครู (ออมทรพัยทองคํา) 

3. กิจกรรมสงเสริมครูและบุคลากรศึกษาตอ 

4. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการศึกษา 

3. โครงการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศขอมูล

ภายในและนอก 

 

1. กิจกรรมจัดทําระบบเครอืขายสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชีพ                   

     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามและสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการโดย 

เนนการมีสวนรวมของแผนกวิชาตางๆ และจัดเก็บขอมูลดานสถานที่ต้ังของหนวยงานหรือสถานประอบการใหชัดเจน 

สมบรูณ  พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและสรุปรายงานผลอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สรางความเขาใจ และใหความรูกบับุคลากรเพิ่มมากข้ึนกับการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   

ครอบคลมุทุกหลักสูตรประเภทวิชาที่สอน  ใหการกํากับ  ติดตามและรายงานผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่

พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนใหทั่วถึงทุกรายวิชา   ประสานความรวมมือกบัภูมิปญญาทองถ่ิน สถานประกอบการหรือ

หนวยงานภาคธุรกิจทีม่ีผูชํานาญทางวิชาชีพ เชิญมาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูกบันักศึกษาในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จัดใหมบีรรณารักษหรือผูรับผิดชอบงานประจําหองสมุด พรอมทั้งดําเนินการจัดหาสื่อการเรียนรูดวย 

ตนเองในหลายรูปแบบ จัดใหมีการประเมินประสทิธิภาการใหบริการและประเมินความพิงพอใจของผูใหบริการอยาง

สม่ําเสมอจัดวางแผนการจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกใหเพียงพอกบัจํานวนนักศึกษาใชฝกปฏิบัติในแตละสาขาวิชา 

     มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

     ควรมีการบูรณาการผลงานสรางสรรคในการใหบริการทางวิชาการแกสงัคม เพื่อสรางเครอืขาย 

ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับองคกรในชุมชนและเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหครปูระจําวิชาในทุกสาขาวิชาไดสรางผลงานนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยรวมกับนักศึกษาเพิ่มข้ึนและคัดผลงานสรางสรรคเขารวมประกวดแขงขันในระดับตางๆ  

และจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมาชวยสนับสนุนดานงบประมาณที่มีอยูจํากัด ใหสามารถพฒันาผลงานของครูและ

นักศึกษาใหกาวหนาย่ิงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนาํและการจัดการ 

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรู ความสามารถในการพฒันางาน 

และปรับปรงุสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอสถานศึกษาควรเนนความรวมมือของเครือขายประชาคมอาชีวศึกษาในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนากระบวนการวัดผล –ประเมินผลสูความเปนเลศิ 

โครงการ สนบัสนุนการประกันคณุภาพภายในและนอกสถานศึกษา 

กิจกรรม  สงบุคลากรเขารวมหรือดําเนินการจัดอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ     ฝายวิชาการ 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนงานหลักอยางหน่ึงของสถานศึกษาในปจจุบันเพื่อใหสถานศึกษามี

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีก่ําหนด  ซึ่งสถานศึกษาจักตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อรองรับงานดาน

คุณภาพการศึกษา  ทั้งการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป (SAR)  และการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  ไดใหความสําคัญย่ิงเรือ่งดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการ “สง

บุคลากรเขารวมหรอืดําเนินการจัดอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา” ข้ึนเพื่อใหวิทยาลัยมบีุคลากรที่มทีักษะ  ความรู

ความสามารถดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อสงผลไปถึงรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจําป (SAR)  และเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) อีกดวย 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.  กําหนดหัวขอการอบรม / จุดประสงค / เวลา 

   3.  ดําเนินการอบรมตามแผนงาน / จัดสงบุคลากรเขารบัการอบรม 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  เพื่อใหมีบุคลากรที่รบัผิดชอบและดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง 

  3.  เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความตระหนักเรื่องคุณภาพการศึกษา 

  4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  5.  เพื่อจัดทํารายงานประจําปคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 

  6.  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

 

 

 



 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.   บุคลากรมีความทักษะ ความรูความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานคุณภาพการศึกษา 

  3.  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) , รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 5.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

  1.  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   4,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนากระบวนการวัดผล -ประเมนิผลสูความเปนเลิศ 

กิจกรรม  จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบโครงการ     ฝายวิชาการ 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนงานหลักอยางหน่ึงของสถานศึกษาในปจจุบันเพื่อใหสถานศึกษามี

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีก่ําหนด  ซึ่งสถานศึกษาจักตองมีบคุลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อรองรับงานดาน

คุณภาพการศึกษา  อีกทั้งยังตองมีการสงเสริมใหบุคลากรทั้งหมดภายในสถานศึกษามีความรูความเขาใจอยางถูกตอง  

และตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และการ

เตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)   

  ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงไดจัดทําโครงการ “ จัดกจิกรรม / กิจกรรม

สงเสริมความรู ความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ ” ข้ึนเพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2. วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.   กําหนดรปูแบบกิจกรรม / จุดประสงค / เวลา 

  3.  ดําเนินการอบรมตามแผนงาน 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  เพื่อสรางความเขาใจอันดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

  4.  เพื่อสรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

  5.  เพื่อสรางงานพฒันาคุณภาพภายในสถานศึกษาอันดีเย่ียม 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.   บุคลากรมีความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  ไดรับความรวมมืออันดีจากบุคลากรดานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  3. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) , รบัการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 



 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   5,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 

โครงการ พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม  อบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ผูรับผิดชอบโครงการ นายอนันต   กันกระโทก 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

1.   หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   เปนวิทยาลัยเอกชนที่ทําการเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จํานวน 2  แผนก คือ คอมพิวเตอรธุรกิจ และอุตสาหกรรม  ครู  เปนบุคลากรดาน

การศึกษาทีส่ําคัญ  ซึ่งระบบการเรียนการสอน / การศึกษาจะดําเนินไดดวยดีจําเปนอยางย่ิงจกัตองมบีุคลากรครทูีม่ี

คุณภาพ  มีทักษะ ความรู ความสามารถ  ที่ตรงตอหนาที่การงาน / สาขาวิชา  อีกทั้งยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม  

วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่ตองมีจรรยาบรรณ  และจักตองพึงปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพือ่เปนแบบอยางที่ดีตอศิษย ซึ่งจะ

เติบโตเปนบุคลากรของประเทศชาติ ตอไป 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา   จึงไดจัดทําโครงการ “ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ” ข้ึนเพื่อสงเสรมิใหบคุลากรครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ได

ตระหนักในหนาที่ครู  และจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.  กําหนดระยะเวลา / สถานที่ / งบประมาณ 

  3.  ดําเนินการจัดอบรมตามแผนงาน 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.   เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

  2.  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความนาเช่ือถือและเปนทีเ่คารพของนักเรียน 

  3.  เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของอาชีพคร ู

  4.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  5. ครูเปนทีเ่คารพของนักเรียน และบุคคลทั่วไป 

 

 

 

 



 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.  ครูเปนที่เคารพของนักเรียน และบุคคลทั่วไป 

  3.  การทํางานที่เปนระบบและความเอื้อเฟอตอเพื่อนครูภายในโรงเรียนฃ 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  แบบประเมินผลการเรียนการสอน 

  2.  การแสดงออก / ความรับผิดชอบตอหนาทีก่ารงานของครูผูสอน 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน   

 7. งบประมาณ  

  5,000 บาท  / ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูความเปนเลิศโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

โครงการ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝงความเปนพลไทยและพลโลก 

กิจกรรม  แนะแนวศึกษาตอ / ปฐมนิเทศ 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายอนันต  กนักระโทก 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544  กําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปนหน่ึงใน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กระบวนการแนะแนวจะพัฒนาการเรียนรู  สรางแรงจูงใจตอการเรียนรู  สรางความคิด  รูจักวิธี

วางแผนการเรียนสําหรับปจจุบัน อีกทั้งเห็นความสามารถของตัวเอง มีความรูดานอาชีพและการงาน สามารถนํามาใช

เปนแนวทางในการเลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได  ทําใหโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช  10  

ตระหนักถึงความสําคัญ  จึงจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนคนพบและพัฒนา

ศักยภาพของตน  เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การศึกษาตอ ทักษะการทํางาน  และการพัฒนาตนเองสู

โลกอาชีพและการมีงานทํา  ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เน่ืองจากนักเรียนในสังคมปจจุบันน้ันมีการ

ดําเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลายๆเรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดย

ไมไดคํานึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบที่แทจริง การศึกษาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับสายการเรียน

ที่ตนเลือก ทั้งเน้ือหาสาระการเรียน สายอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการศึกษาในสาย

วิชาน้ัน ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาข้ึนมาภายหลัง เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไมสอดคลองกับความสามารถของตนเอง 

ทั้งไมสามารถศึกษาไดจนจบหลักสูตร หรือไมสามารถนําประสบการณการเรียนรูมาประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูความ

ลมเหลวในการศึกษา 

ดังน้ันฝายกจิกรรมแนะแนว  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดตระหนักถึงความสําคัญ ที่

จะตองจัดใหมีการแนะแนวการเลือกสาขาวิชาสําหรบัสายอาชีพใหกับนักศึกษาทีจ่ะศึกษาตอในระดับ  ปวช.  และ  

ปวส. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักสตูรการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางประกอบอาชีพของ

แตละสาขาวิชา และสามารถตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกบัตนไดจากปญหาที่นักศึกษามกีารเปลี่ยนสาขา

ภายหลัง ผนวกกับปญหาที่นักศึกษาทํางานไมตรง ตามสาขาวิชาที่จบมาเน่ืองจากขาดความรูความเขาใจในการเลือก

สาขาวิชาที่เหมาะสมกับความถนัด ของตนเองและอาชีพที่ตองการ จึงทําใหสญูเสียงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่

จะเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตอไป ดังน้ัน นักศึกษาควรไดรับความรู เกี่ยวกับหลกัสูตรการเรียน การสอนในแตละ

ภาควิชาตลอดจนหลักเกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษาในภาควิชาน้ัน ๆ และแนวทางประกอบอาชีพ เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในภาควิชาที่เหมาะสมดวยเหตุน้ี ฝายกจิกรรมแนะแนว  วิทยาลัยเทคโนโลยีสาย

มิตรนครราชสีมา   ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจดัโครงการแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักเรียนกลุมสาย



สามัญระดับ ม.3  และ  ม.6  เพื่อเปนประโยชนแกนักเรียน ระดับ ม.3  และ  ม.6  ในการเลือกสาขาวิชาเหมาะสม

ตอไป 

2.   วิธีการดําเนินการ 

  1.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

  2.   นําเสนอแผนการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา 

  3.   ปฏิบัติตามแผนงาน 

  4.  สรุปผลการดําเนินงาน 

 การจัดกิจกรรมออกแนะแนวตามกลุมโรงเรียนสายสามัญ  ม.3  และ  ม.6  เพื่อประชาสัมพันธการศึกษาตอใน

ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา    

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1. เพื่อใหความรูกับนักเรียนในการตัดสินใจในการศึกษาตอ 

  2.  เพื่อประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ 

  3. เพื่อใหนักเรียนไดรูและเขาใจถึงหลักเกณฑในการเขาศึกษาในแตละสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ 

  4. เพื่อใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิชาเอกไดตามความสนใจ และเหมาะสมของตนเอง 

  5. เพื่อใหนักเรียนไดรับทราบระบบการเรียนการสอนในสายอาชีพ 

  6. เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงสถานที่ที่ใชในการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา 

  7. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความรูในอาชีพการงานที่สนใจ รวมถึงมีทักษะการทํางาน 

  เปาหมาย  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

  1. เชิงคุณภาพ 

 ผูเรียนรูจัก เขาใจตนเอง สังคม และเขาใจสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสังคม 

สิ่งแวดลอม และสถานการณไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติไดถูกตอง สามารถปองกันปญหาหรือ

มีการแกปญหาไดเปนอยางดีและการสงเสริมการพัฒนาการในทุกดาน 

 2. เชิงปริมาณ 

ผูเรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การดําเนินชีวิตได

เหมาะสมและสอดคลองกับความรูความสามารถ และความถนัดของตนเอง 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหรูจักตนเอง สามารถพึง่ตนเองและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2. ในกระบวนการโครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา สามารถนํากระบวนการแนะแนวไป

บูรณาการการเรียนรูและการดําเนินชีวิตได 



 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  จํานวนผูเขารับการศึกษาตอในระดับ  ปวช และปวส. 

  2.  แบบสํารวจความพงึพอใจในการเขาแนะแนว 

  3.  สมุดเย่ียมจากโรงเรียนทีเ่ขาแนะแนว 

  4.  การมงีานทําของนักศึกษาที่จบ 

 6.  ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ป  พ.ศ.2555 ป  พ.ศ.2556 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ประชุมช้ีแจงแตงต้ัง

คณะกรรมการแนะแนว 

3. คณะกรรมการแนะแนวออก

แนะแนว 

4. สรปุผลการแนะแนว 

       

 

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ  41,000 บาท  (สี่หมื่นหน่ึงพันบาทถวน)  (ขอเฉลีย่ทุกรายการ)   

 กิจกรรม 

1.  บริการแนะแนว 

      - บริการสํารวจขอมลู      - บริการสนเทศ      - บรกิารใหคําปรึกษา 

      - บริการจัดวางตัวบุคคล      – บริการติดตามและประเมินผล 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ  

       -  แนะแนว       - การรูจักตนเอง       - โลกกวางทางการศึกษา 

       - การวางแผนและพัฒนาทกัษะทางการเรียน 

       - การยอมรบัและการปรบัปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 

       - การรูจกัสิง่แวดลอมทีม่ีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

       – โลกกวางทางอาชีพ 

  



 3.  แนะแนวการศึกษาตอ 

  

4.แนะแนวอาชีพ 

      -   เชิญวิทยากรที่ประสบความสําเรจ็ใน  การประกอบอาชีพมาแนะนํา 

      -   เชิญวิทยากรกลุมงานอาชีพตางๆ 

- การทําอาหาร (ขาวตัง) 

- การทําเทียน 

- การทําเฟองฟาดัด    เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองกลยุทธท่ี 1  พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูสากล 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาตามความตองการตลาดแรงงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิชาการ 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ตลาดแรงงานนับวาเปนสิง่สําคัญอยางย่ิงสําหรับการการเรียนสายอาชีพ หรืออาชีวะศึกษาเพราะการศึกษา

ประเภทน้ีเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะดานการปฏิบัติงาน  อีกทั้งตองตรงตามความตองการของตลาดแรงงานเพือ่ให

ผูเรียนที่จบการศึกษามีงานทําซึ่งเปนจุดประสงคหลักของผูเรียนที่ตองการมีงานทํา  มีอนาคตที่ดี  หลงัจบการศึกษา  

สถานศึกษามีหนาทีจ่ัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมทีักษะความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

สามารถประกอบวิชาชีพได  ซึ่งการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะเปนอกีหนทางหน่ึงทีจ่ะชวยลดปญหาเพราะหลกัสูตร

สมรรถนะจะทําใหการเรียนการสอนมุงเนนทกัษะที่ตลาดแรงงานตองการ 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงไดจดัทําโครงการพฒันาหลักสูตรสมรรถนะของวิทยาลัย

เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ข้ึน  เพื่อใหนักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา มี

ทักษะ  ความรู  ความสามารถ  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในเขตอําเภอหนองบญุมาก  อําเภอใกลเคียง  

และตลาดแรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  อําเภอเมอืง  จังหวัดนคราชสีมา อีกดวย 

 2..  วิธีการดําเนินการ 

  1.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน / มอบหมายฝายวิชาการ 

  2. เชิญสถานประกอบการในเขตอําเภอหนองบุญมาก และอําเภอใกลเคียงประชุมปรกึษาหารอืความ

ตองการแรงงาน (ความรูความสามารถ / ทักษะวิชาชีพ) 

  3.  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 

  4.  ประกาศใชหลักสูตรในการเรียนการสอนตอไป 

 3. วัตถุประสงค /   เปาหมาย 

  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ 

  2. เพื่อประเมินคุณภาพการสอนของครผููสอนและการนิเทศการสอน 

  3. เพื่อใหครผููสอนเขาใจความหมายและความสําคัญของการพัฒนาหลกัสูตรสมรรถนะ 

  4. เพื่อใหครทูําวิจัยในช้ันเรียนมากข้ึน 

  5. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 



  6. เพื่อพัฒนาหลกัสูตรสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

  7. เพื่อสงเสรมิใหครทูําวิจัยในช้ันเรียน 

  8. เพื่อใหผูเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษามีงานทํา  100 เปอรเซ็นต 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  หลักสูตรสมรรถนะวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

  2.  ครูผูสอนเขาใจความหมาย / ความสําคัญของหลกัสูตรสมรรถนะ 

  3.  ครูทําวิจัยในช้ันเรียนมากข้ึน  

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  มีคณะกรรมการกํากบัดูแลและประเมินผล 

  2.  ติดตามการใชหลักสูตรสมรรถนะวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 6.ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา 

 7.งบประมาณ 

  5,000  บาท 
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สนองยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูสากล 

โครงการ    พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

กิจกรรม  จัดต้ังสถานประกอบการจําลองในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมนึก    ลํากระโทก 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา ทําการเปดการเรียนการสอนในระดับอาชีวะศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.)  ซึ่งการเรียนรูสายอาชีวะศึกษาตองอาศัยหลักการ

ปฏิบัติเปนสวนใหญเพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถ  และการประยุกตใชความรูที่ไดศึกษาจากหองเรียนสูการ

ปฏิบัติ  หรือสูอาชีพ  ดังปรญัญาของวิทยาลัย ที่วา “ทักษะเย่ียม  เปยมคุณธรรม  นําความรู  สูอาชีพ”  และหนทาง

หน่ึงทีจ่ะทําใหนักเรียนไดนําความรูที่ไดไปทดลองใชหรือฝกฝนคือการฝกปฏิบัติ เชนการฝกประสบการณวิชาชีพ  สถาน

ประกอบการ  ซึง่ตามหลักสูตรนักเรียนจะไดออกฝกประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร  ซึง่สถานประกอบการเปนอกี

หนทางหน่ึงที่ชวยใหผูเรียนมทีักษะความสามารถเพิม่มากข้ึน 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงไดเล็งเห็นความสําคัญ  จึงไดจัดทําโครงการจัดสรางสถาน

ประกอบการภายในสถานศึกษาข้ึนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและเปนการเพิ่มทักษะความสามารถของ

ผูเรียน  ซึ่งจะสงผลถึงสมรรถนะ  ประสิทธิภาพ อีกทั้งช่ือเสยีงของโรงเรียนอีกดวย 

 2. วิธีการดําเนินงาน 

  1.  จัดทําโครงการเสนอผูอํานวยการ / ผูไดรบัอนุญาต 

  2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน / รปูแบบของสถานประกอบการของแตละสาขาวิชา 

  3.  จัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการ 

  4.  สรางสถานประกอบการตามแผนการดําเนินงาน 

  5. มอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลติดตามการดําเนินงาน  พรอมทัง้รายงานความคืบหนา แก

ผูอํานวยการ / ผูไดรบัอนุญาต 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1. เพื่อสรางสถานประกอบการภายในสถานศึกษา 

 2.  เพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถของผูเรยีน 

 3. เพื่อใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

 4. เพื่อสรางรายไดระหวางเรียนใหกบัผูเรียน 



 5.  เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  6.  สถานประกอบการภายในสถานศึกษา 

  7. นักเรียนมทีักษะความสามารถเพิ่มข้ึน 

  8. นักเรียนสามารถประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

  9. สรางรายไดระหวางเรียนใหกบัผูเรียน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  สถานประกอบการของแตละสาขาวิชา 

  2.  นักเรียนมสีถานประกอบการในการนําความรูสูอาชีพ 

  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน 

  4.  ความสามารถของผูเรียนที่ตรงตอตลาดแรงงาน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  คณะกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการ  ซึ่งไดรับการแตงต้ัง  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

รวมถึงผลกระทบทัง้ทางตรงทางออมตอผูเรียน / วิทยาลัย  พรอมทั้งสรปุเปนลายลักษณอักษรเสนอผูอํานวยการ / ผู

ไดรับอนุญาต ในแตละภาคเรียน 

 6.ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา   

 7.งบประมาณ 

   50,000  บาท (หาหมื่นบานถวน) 

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายชยันต   จันทรศิรสิุข, นายสมนึก   ลํากระโทก 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 

โครงการ พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลากร 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารทั่วไป 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข  และมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงานน้ันเปนหนาทีห่ลกัของสถานศึกษา  เพื่อกาวไปสูการพฒันาชาติบานเมืองตอไป  ซึ่งการพัฒนาเยาวชนของ

ชาติหรือผูเรียนของสถานศึกษาแตละแหงน้ันจําตองใชองคประกอบหลาย ๆ ดานเปนองคประกอบซึง่บุคลากร  เปน

องคประกอบหลักดานการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดังคําพูดที่วา  “ครูคือแมพิมพของชาติ” 

 ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จงึไดจัดทําโครงการพฒันาบุคลากรข้ึนเพื่อใหครูผูสอน  

เจาหนาที่  พนักงานของโรงเรียนมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่ทําการเปดการเรียนการสอน  และสงเสรมิ

ใหมีการคนควาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลาอีกดวย 

2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  ฝายวิชาการประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

  2.  จัดอบรมบุคลากรตามความรูความสามารถ 

  3. จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ  10 คน = 20 ชม. /ปการศึกษา 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อพฒันาครูในดานเทคนิคการสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (การสอนแบบโครงงาน/ช้ินงาน) 

  2.  เพื่อใหบุคลากรไดมีการเรียนรูแบบมุงสมรรถนะการวัดประเมินผล 

  3.  บุคลกรไดรบัการพัฒนาทางดานวิชาการ และดานอื่น ๆ  

  4.  การเรียนการสอนของครผููสอนมีคุณภาพ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา 

  2. บุคลากรมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน 

 

 



 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.   แบบประเมินผลการสอน 

  2.   การนิเทศการสอน 

 6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 

 7. งบประมาณ 

   10,000  บาท / ปการศึกษา 

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   ฝายบรหิารงานทั่วไป 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูความเปนเลิศโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

โครงการ สงเสริมงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของบคุลากร 

กิจกรรม  พัฒนาศูนยวิชาการ  (หองสมุด) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริรัตน   ชางสลัก 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ความรูจัดวาเปนสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิต  หรือการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการพฒันาประเทศชาติตองอาศัย

ปจจัยพื้นฐานดานความรูของบุคลากร  ซึง่บุคลากรหรอืเยาวชนจําตองเปนผูใฝรู  มีนิสัยในการศึกษาหาความรูอยูเสมอ

เพื่อใหเปนผูทีม่ีความรูความสามารถ  ทันตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  ซึ่งการสงเสริมใหเยาวชนหรือนักเรียนมีนิสัยรกั

การอานจะทําให  ผูเรียนสามารถเพิม่พูนความรูไดเปนอยางดีย่ิง  ซึ่งการสงเสริมมหีลากหลายวิธี  แตวิธีหน่ึงที่จะไดผล

เปนอยางดีคือ  หองสมุด  ตองสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรกัการอานโดยใชหองสมุดเปนตัวกลาง  เพราะหองสมุดเปน

สถานที่ที่ตอบสนองความรูดานตาง ๆ ของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา จึงไดจัดทําโครงการพฒันาศูนยวิชาการ (หองสมุด) ข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักเรียน  อีกทั้งเพื่อใหเปนจดุศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความรูของนักเรียน  สงเสริมให

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  ศึกษาหาความรูอยูเสมอ 

 

 2.   วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมดําเนินการวางแผนงาน / จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

  2. มอบหมายคณะกรรมการดําเนินงานดําเนินโครงการ 

  3.  ดําเนินการพัฒนา / ปรบัเปลี่ยนหองสมุด 

 3. วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

  1.  เพื่อเพิ่มสื่อการเรียนรูและหนังสือใหพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา 

  2.  เพื่อปรบัปรุงตกแตงหองสมุดใหมีความนาสนใจและนาเขาใชบริการ 

  3.  เพื่อพัฒนาระบบหองสมุด เชน Internet ระบบการยืม-คืน ใหทันสมัย 

  4.   เพื่อจัดใหมผีูดูแลรับผิดชอบ  ควบคุมการใชและจัดหาสือ่ตาง ๆ  

  5.  เพื่อเพิ่มสื่อการเรียนรูในหองสมุด 

  6. เพิ่มจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 

  7.  เพื่อจัดหาเจาหนาที่ดูแล / ควบคุม / จัดหาสือ่การเรียนรูตาง ๆ ในหองสมุดใหทันสมัย 



 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1. ศูนยวิชาการ (หองสมุด) พรอมใหการบริการ 

  2. จํานวนผูเขาใชบริการทีม่ากข้ึน 

  3. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากข้ึน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  สถิติผูเขาใช / ยืม-คืนหนังสือ 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ 

   25,000  บาท 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวศิริรัตน   ชางสลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองกลยุทธท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนสูความเปนเลิศ โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

โครงการ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝงความเปนผลเมืองไทยและพลโลก 

กิจกรรม  กิจกรรมวันสําคัญ 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายกิจการนักศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

            กิจกรรมวันสําคัญเปนกจิกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายและความสําคัญของวันสําคัญเพื่อให

นักเรียนทุกคนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรม  สามารถนําไปปฏิบัติไดจรงินักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอพอแม

และครูบาอาจารย  กลาแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ช่ืนชอบนักเรียนไดความรูและมีความสนุกสนาน 

เปนแบบอยางที่ดีที่ทกุคนตองปฏิบัติยึดถือ และทางวิทยาลยัและผูปกครองไดมสีวนรวมในกจิกรรมดวยกัน  

 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1.ศึกษาการจัดโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

   2. ประชุมคณะคร ู

   3. เสนอโครงการ 

    4.แตงต้ังกรรมการ 

    5.  ดําเนินการจัดกจิกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

    6.  สรปุผล 

    7. นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครัง้ตอไป 

  จัดกิจกรรมตามวันสําคัญน้ัน ๆ 

 3.  วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

       1.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรวมกจิกรรม 

       2.  เพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายของวันสําคัญ 

       3.  เพื่อใหผูปกครองไดมารวมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน 

       4.  เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

       5.  เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

       6.  เพื่อใหนักเรียนไดรบัความสุขและสนุกสนาน 

 

 



   เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ  

จํานวนบุคลากร จํานวน 13 คน  ประกอบดวย  ผูบรหิาร  คณะครู  และ  นักเรียน จํานวน  210 คน 

  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณและกลาแสดงออก 

  4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  ดานปริมาณ/ผลผลิตผูบรหิาร   คร ู นักเรียน  และบุคลากรที่เกี่ยวของ ผูปกครองเขารวมกิจกรรม

อยางนอย  80% 

  1.ผูปกครองไดมารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน 

  ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

  2 นักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

  3.นักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

  4.นักเรียนไดรับความสุขและสนุกสนาน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล (สอดคลองกบัช่ือโครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ตลอดปการศึกษา  ระหวางเดือน พฤษภาคม   -  มีนาคม   

 

 

ตัวบงชี้ความสาํเร็จ วิธีการวัดผลการประชุม เครื่องมือ 

ดานปริมาณ/ผลผลิต

ผูบริหาร   คร ู นักเรียน  และบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 

ผูปกครองเขารวมกจิกรรมอยางนอย  80% 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

1.ผูปกครองไดมารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน 

2นักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอผูมี

พระคุณ 

3.นักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

4.นักเรียนไดรับความสุขและสนุกสนาน 

  

 

-  สังเกต 

-  สอบถาม 

 

 

 

-สังเกต 

-สอบถาม 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 



 

7.  งบประมาณ 

ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 คาอาหารกลางวัน 3,000  

2 คาวันจัดกิจกรรม 6,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ 3,000  

รวม 10,000  

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. วันงดสูบบุหรี่โลก นายสมนึก   ลํากระโทก 

2. วันเลือกต้ังประธาน นายอนันต   กันกระโทก 

3. วันไหวคร ู นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม 

4. วันสุนทรภู นางสาวปรารถนา  เจริญดี 

5. วันภาษาไทย นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ 

6. วันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา 

นายชยันต    จันทรศิริสุข 

7. วันสถาปนาโรงเรียน นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ 

8. วันแมแหงชาติ นางสาวศิริรัตน    ชางสลัก 

9. วันลอยกระทง นางสาวชอเพชร  ดานกระโทก 

10. วันพอแหงชาติ นายสมนึก   ลํากระโทก 



สนองยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนสูความเปนเลิศเนนผูเรียนเปนสาํคญั 

โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมปลูกฝงความเปนพลเมืองและพลโลก 

กิจกรรม  โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน   

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายกิจการนักศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

               วิทยาลัยเปนสวนหน่ึงของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญที่ดีใน

สังคม  การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ  ขอบังคับ  กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาทีท่ี่

ตนพึงมีตอหมูคณะ  ชุมชน  และสังคมไดอยางเหมาะสม  ทางวิทยาลัยจึงเห็นสมควรทีจ่ะนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใช

ในวิทยาลัย เพื่อเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดีข้ึนและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่และมีวิถีชีวิตตาม

หลักประชาธิปไตยใหสามารถดํารงตนใหอยูในสงัคมไดอยางเปนสุข 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1.    ศึกษาการจัดโครงการและวางแผนดําเนินงาน เสนอโครงการ 

   2.   ประชุมคณะคร ู

                3.    แตงต้ังกรรมการ 

    4.    ดําเนินการจัดกจิกรรม ปฏิบัติงาน 

    5.   สรุปผล 

    6.   นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครั้งตอไป 

    แนวทางการดําเนินงาน 

เรื่อง 

แผนการดําเนินงาน เดือน ม.ิย. –

ก.ค. 

20 23-

27 

30 1 

1.ศึกษาการจัดโครงการและวางแผนดําเนินงาน เสนอโครงการ     

2.ประสานคณะครูทกุทานเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอยาง

สม่ําเสมอในหองเรียน  และนอกหองเรียนโดยสัมพันธกบัวิชาที่สอน 

    

3.แตงต้ังกรรมการดําเนินงานรบัผิดชอบ     

4.เลือกต้ังสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนช้ันปวช.  ปที่  1 – 2     

5.สรปุผลและประธานนักเรียนและคณะกรรมการฝายบรหิาร เพื่อกําหนด     



นโยบายใหนักเรียนไดปฏิบัติโดยมีครเูปนผูใหการศึกษา 

ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปการศึกษา 2555 

6.สรปุผลงานในรอบปการศึกษา และเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไข สิ้นปการศึกษา 2555 

 3. วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

  1.  เพื่อใหนักเรียนมเีจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  2.  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกบัการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหนาที่ตาม

ระบบประชาธิปไตย 

  3. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการรกัษาไวซึ่งประโยชนทั้งปวงของโรงเรียน 

  4. เพื่อสงเสรมิกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในดานวิชาการและประสบการณของนักเรียน 

  5. เพื่อแสดงพฤติกรรมทีเ่ดนชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

   6.  เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจรงิ   

  เปาหมาย 

          1    เชิงปริมาณ 

  -           นักเรียนที่ใชสิทธิเลือกต้ัง  ต้ังแตช้ัน ปวช.  ปที่  1 – 2  จํานวน  60  คน 

  -           คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย  จํานวน  5  คน 

   2  เชิงคุณภาพ 

- เพื่อฝกฝนใหนักเรียนเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- เพื่อใหนักเรียนรูจักใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหนาที่ของตนเอง 

- เพื่อใหนักเรียนมสีวนรวมในการดูแลปกครองและรวมกจิกรรมตาง ๆ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1. นักเรียนเขาใจในหลักประชาธิปไตย รูจักปกครองตนเอง 

  2.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

  3.นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

  4.นักเรียนไดปฏิบัติจริงสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางเหมาะสม 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  สังเกตจากพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก 

  2.  สังเกตจากความสนใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของ 

  3.  จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 

 6.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

               ระหวางเดือน  มิถุนายน  -  กรกฎาคม   



            7. งบประมาณ 

  ใชงบประมาณอุดหนุนจากฝายวิชาการ  

  1. คาใชจายในการใชวัสดุ อุปกรณตาง ๆ                               1,000  บาท 

                                                  รวมเปนเงินท้ังสิ้น     1,000   บาท  

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ฝายกิจการนักศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 

โครงการบริการวิชาการตอชุมชน 

กิจกรรม  อาชีวบริการ  

ผูรับผิดชอบโครงการ นายชยันต   จันทรศิริสุข      

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 

ปจจุบันน้ีทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา  มีการศึกษาและการเรียนรูที่ตองอาศัยรถยนต และ

เครื่องยนต เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูดานตางๆในระบบรถยนตใหและมปีระสทิธิภาพ โดยนักเรียนนักศึกษา

จะมสีื่อการเรียนรู และ เพื่อปฏิบัติงานจริง 

 โรงเรียน ซึง่เปนสถาบันการศึกษาทีม่ีความรูและสัง่สมทางดานวิทยาการตอนักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการศูนย

ปฏิบัติงานจริง เพื่อเปนการใหนักศึกษาบริการทางดานการซอมและการแกไขดูแลเกี่ยวกบัเรื่องเครื่องยนต และรถยนต

ใหกับบุคลากรในชุมชนและผูทีส่ัญจรไปมา พรอมยังเปนการใหความรูแกบุคลากรในชุมชนถึงหลักการดูแลเครื่องยนต

เบื้องตน หลกัการซอมเครื่องยนตเบื้องตนและการบํารงุรกัษารถยนตที่สามารถทําไดดวยตัวเอง รวมถึงการอธิบาย

ข้ันตอนการปฏิบัติในการซอมเครื่องยนตที่ถูกวิธี เพื่อใหคนในชุมชนสามารถซอมเครื่องรถจักรยานยนตไดดวยตัวเอง

ตอไป 

2.  วิธีดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

  7  สรปุและประเมินผล 

  8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนางานตอไป 

 

 

 

 



 รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพือ่กําหนดการจัดกิจกรรม 4  มกราคม  2555 

2.  นําเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบตอผูบริหาร 11  มกราคม  2555 

3.  แตงต้ังและประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 15  มกราคม  2555 

4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 – 22  มกราคม  2555 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 29  มกราคม  2555 

6.  รายงานผลโครงการ 3  กุมภาพันธ  2555 

 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานการตรวจเช็คแกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

  2.  เพื่อชวยเหลือและแกปญหาคอมพวิเตอรรถจักรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

 3.  เพื่อบริการและใหความรูในดานคอมพิวเตอรรถจกัรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

   เปาหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  13  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร ไดฝกฝนทักษะ  ความสามารถทางดานวิชาชีพ  ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 4. ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  นักศึกษามีความรู  ความสามารถ  และทักษะมาปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 

  2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุอปุกรณในการซอมเครื่องยนตรถจักรยานยนตและการบํารงุรกัษา 

  3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมาชวยเหลือชุมชน 

 5.  วิธีการวัดผลและประเมินผล 

  1.  แบบสอบถามจากผูรบับริการ 

  2.  สังเกตจากความสนใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของ 

  3.  จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 

 

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันที่ 4  มกราคม  - 3  กุมภาพันธ   2555  



 

 7.  งบประมาณ  

ลําดับที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 นํ้ามันเบนซิน 4,000  

2 ของวาง – เครื่องด่ืม 1,000  

3 คาเตนบริการ 2,000  

4 คาจัดสถานที ่ 2,000  

5 คาใชจายอื่นๆ 1,000  

รวม 10,000  

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายชยันต   จันทรศิรสิุข     อาจารยแผนกชางยนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองกลยุทธท่ี 2  พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนสูความเปนเลิศโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั 

โครงการสงเสริมงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโครงงานของผูเรียน 

กิจกรรม  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสิ่งประดิษฐงานวิจัยครูและนักเรียน 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิชาการ 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนเปนกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพ ใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ การพัฒนาการเรียนการ

สอนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนตองกระทําอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียน บุคคลที่มี

บทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลตอการพัฒนาผูเรียน คือ ครู อาจารย ทั้งน้ีใน พรบ. การศึกษา

แหงชาติ 2542 มีจุดเนนที่ครู อาจารย จะตองมีความรอบรูในดานตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ หลักการ

จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ

ประกันคุณภาพ หลักการจัดการเรียนรูในมโนทัศนใหมเพื่อมุงสูคุณภาพการศึกษา ครู อาจารยตองมีบทบาทเปนทั้ง

นักวิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะนําผลที่ไดไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนจะตองมี

การดําเนินการอยางเปนระบบ มีกระบวนการ ต้ังแตการหาปญหา การกําหนดแนวทางในการแกปญหา การทดลอง

ปฏิบัติการแกปญหาหรือการพัฒนา รวมทั้งการสรุปและรายงานผลเพื่อเปนการยืนยันผลการกระทํา ซึ่งกระบวนการ

ดังกลาวก็คือการวิจัยน่ันเอง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู หรือการวิจัยในช้ันเรียน เปน

การวิจัยที่มีวัตถุประสงคสําคัญ 

เพื่อหานวัตกรรมสําหรับแกปญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเนนในลักษณะการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปญหาการเรียนรูเปนจุดเริ่มตน ผูสอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแกปญหา มี

การสังเกตและตรวจสอบผลของการแกปญหา/การพัฒนา แลวจึงบันทึกและสะทอนการแกปญหาหรือการพัฒนาน้ันๆ 

การวิจัยในช้ันเรียนมักเปนการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดําเนินการโดยผูสอน เปนกระบวนการที่ผูสอนสะทอน

การปฏิบัติงาน และเสริมพลังอํานาจใหครูผูสอน ( Field ,1997) หรือเปนกระบวนการวิจัยที่ผูสอนทําการทดลองวิธีการ

ตางๆ โดยตรวจสอบผลและปรับวิธีการที่ใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผลกับผูเรียนมากที่สุด (Mclean, 1995) ทั้งน้ีในปจจุบัน

นิยมใช การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูแทนการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อใหมีความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยที่กวางขวางข้ึน 

และใหความชัดเจนวาเปนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อที่แกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนหรือเปนการนําประโยชน

การวิจัยมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอยางแทจริง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทําไดในหลายลักษณะ 

ซึ่งผูสอนสามารถดําเนินการในลักษณะตางๆ 

 

 



2.  วิธีการดําเนินการ 

   1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

   2  ประสานงานหนวยทีเ่กี่ยวของ 

   3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

   4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

       5  ประชาสัมพันธโครงการ 

   6  ดําเนินการตามโครงการ 

       7  สรุปและประเมินผล 

       8  นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครัง้ตอไป 

 3.  วัตถุประสงค  / เปาหมาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานแนวคิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

รวมถึงเปนการเปดโลกทัศนใหแกบุคลากรในองคกร  

  2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพือ่

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

    เปาหมาย 

   1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  50  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

   2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพื่อ

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 1. เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานแนวคิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพ

 ย่ิงข้ึน  

 2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพือ่

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

 1.  บุคลากรมีความรูความเขาใน 

 2.  มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามหลังจากการดําเนินงาน 

 3.  ครู / โรงเรียน  มีผลงานดานนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

 3.  สรปุผลการทํางานของครเูมื่อสิ้นปการศึกษา 



 6..  ระยะเวลาดําเนินการ 

  วันที่  ตุลาคม -  กุมภาพันธ   

 7.  งบประมาณ 

   20,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.  ฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 

โครงการบริการวิชาการตอชุมชนสังคม 

กิจกรรม  ฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและทักษะการดูแลรถยนตเบื้องตน 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันน้ีทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา  มีการศึกษาและการเรียนรูที่ตองใช 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชงานและการเดินทางตองอาศัยรถยนต และเครื่องยนต เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการ

เรียนรูดานตางๆในระบบรถยนตใหและมปีระสทิธิภาพ โดยนักเรียนนักศึกษาจะมสีื่อการเรียนรู และ เพื่อปฏิบัติงานจรงิ 

  วิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีความรูและสั่งสมทางดานวิทยาการตอนักศึกษา จึงไดจัดทํา

โครงการฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและทักษะการดูแลรถยนตเบื้องตน และจัดต้ังศูนยปฏิบัติงานจรงิ เพื่อเปนการ

ใหนักศึกษาบริการทางดานการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและการแกไขดูแลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต และรถยนต

ใหกับบุคลากรในชุมชนและผูทีส่ัญจรไปมา พรอมยังเปนการใหความรูแกบุคลากรในชุมชนถึงหลักการดูแลเครือ่งยนต

เบื้องตน หลกัการซอมเครื่องยนตเบื้องตนและการบํารงุรกัษารถยนตที่สามารถทําไดดวยตัวเอง รวมถึงการอธิบาย

ข้ันตอนการปฏิบัติในการซอมเครื่องยนตที่ถูกวิธี เพื่อใหคนในชุมชนสามารถซอมเครื่องรถจักรยานยนตไดดวยตัวเอง

ตอไป 

2.  วิธีดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

  7  สรปุและประเมินผล 

  8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนางานครั้งตอไป 

 

 

 

 



 รูปแบบการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพือ่กําหนดการจัดกิจกรรม 4  มกราคม  2555 

2.  นําเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบตอผูบริหาร 11  มกราคม  2555 

3.  แตงต้ังและประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 15  มกราคม  2555 

4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 – 22  มกราคม  2555 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 29  มกราคม  2555 

6.  รายงานผลโครงการ 3  กุมภาพันธ  2555 

 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานการตรวจเช็คแกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

  2.  เพื่อชวยเหลือและแกปญหาคอมพิวเตอรและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรและรถจักรยานยนต  

และรถยนตกบัชุมชน 

 3.  เพื่อบริการและใหความรูในดานคอมพิวเตอรและรถจักรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

   เปาหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  13  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร ไดฝกฝนทักษะ  ความสามารถทางดานวิชาชีพ  ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 4. ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  นักศึกษามีความรู  ความสามารถ  และทักษะมาปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 

  2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุอปุกรณในการซอมเครื่องยนตรถจักรยานยนตและการบํารงุรกัษา 

  3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมาชวยเหลือชุมชน 

  4.  ชุมชนไดรับความรูเรื่องการใชงานคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน 

 5.  วิธีการวัดผลและประเมินผล 

  1.  แบบสอบถามจากผูรบับริการ 

  2.  สังเกตจากความสนใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของ 

  3.  จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 

 

 



 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันที่ มกราคม  -  กุมภาพันธ     

 

 7.  งบประมาณ  

ลําดับที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 นํ้ามันเบนซิน 4,000  

2 ของวาง – เครื่องด่ืม 1,000  

3 คาเตนบริการ 2,000  

4 คาจัดสถานที ่ 2,000  

5 คาใชจายอื่นๆ 1,000  

รวม 10,000  

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายบริหารงานทั่วไป      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 

โครงการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศขอมูลภายในและภายนอก 

กิจกรรม  พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ระบบสารสนเทศ  เปนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงสําหรับหนวยงานตาง ๆ ในปจจุบันเพราะสามารถ

ตอบสนองความตองการ  การเจริญเติบโต  อีกทั้งการคาดเดาเหตุการณที่ยังมาไมถึงดวยพื้นฐานขอมลูในอดีต ซ่ึงระบบ

สารสนเทศภายในโรงเรียนกเ็ปนสิง่ที่สําคัญเปนอยางย่ิงเพราะจะทําใหระบบการบรหิารจัดการมีความคลองตัว อีกทั้งยัง

ไดรับความนาเช่ือถือจากผูปกครอง ผูเย่ียมชม 

 ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  ซึ่งเปนโรงเรียนอาชีวะเอกชนแหงเดียวในอําเภอหนองบุญมาก 

ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนทีโ่รงเรียนจําตองมรีะบบสารสนเทศภายในโรงเรียนซึง่สามารถควบคุมดูแล  

การเงิน  งานวิชาการ  ธุรการ  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิดประโยชนมากทีสุ่ดอีกดวย 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

  7  สรปุและประเมินผล 

  8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนาตอไป 

 3. วัตถุประสงค  /  เปาหมาย 

  1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนใหทันสมัยย่ิงข้ึน 

  2.  เพื่อพัฒนาระบบการสอนคอมพิวเตอรใหทันสมัยและควบคุมการใชงานได 

  3.  เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนของนักเรียน 

  4.  เพื่อพัฒนาระบบการเงินและธุรการของโรงเรียน 

  5.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 



  6.  เพื่อใหระบบการบรหิารงานมีความนาเช่ือถือ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของ 

   -  ระบบควบคุมการเรียนการสอน 

   -  ระบบการลงทะเบียนเรียน 

   -  ระบบการเงิน – ธุรการ 

  2.  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบริการ 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1. ใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

  2.  ความรวดเร็วและความสะดวกในการใหบริการ 

 6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา 2555-2556 

 7.   งบประมาณ 

  30,000  บาท 

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูสากล (ASEAN) 

โครงการ  พัฒนาผูเรียนดานภาษาตางประเทศ 

กิจกรรม      ภาษาอังกฤษ 10 นาที สูอาเซียน( English language 10 minute to ASEAN ) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายบริหารงานทั่วไป 

ประเภทของโครงการ  ตอเน่ือง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กฎอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be English”  “ภาษาที่ใชในการ

ทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมืออันดับหน่ึงสําหรับพลเมืองอาเซียนในการ

สื่อสารสรางความสัมพันธสูภูมิภาคอาเซียนภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่สองของชาวอาเซียนเคียงคูภาษาที่หน่ึงอันเปน

ภาษาประจําชาติของแตละคน 

ในป พ.ศ. 2558 แรงงานมีฝมือหรือมีทักษะและนักวิชาชีพทั้งหลายจะสามารถเดินทางขามประเทศในภูมิภาค

อาเซียนไปหางานทําได  สะดวกมากข้ึนและจะทําไดโดยเสรี หมายความวาใครที่มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษมากกวาก็

จะไดเปรียบในการหางานทํามากกวาคนที่ไมมีทักษะทางดาน  ดังน้ันคนไทยทุกคนจึงจําเปนจะตองเรียนรูและใช

ภาษาอังกฤษใหไดดีไมแพชาติอื่นๆในอาเซียนหากทําไดอยางนอยก็จะเปนการปกปองโอกาสในการทํางานในประเทศ

ไทยของเรามิใหเพื่อนอาเซียนมาแยงงาน ของเราไปไดแตหากเราไมเกงทั้งทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพเราก็จะหางาน

ทําในประเทศของเราเองสู คนชาติอื่นไมไดไมตองพูดถึงเรื่องที่เราจะเขาไปแขงขันหางานทําในสิงคโปร มาเลเซีย

อินโดนีเซีย ฯลฯการมีทักษะวิชาชีพเสมอกันในคุณภาพแตกลับความออนดอยในเรื่องภาษาอังกฤษก็เปนจุดออนที่จะทํา

ใหโอกาสการ หางานทําในอาเซียนลดลงแมจะหางานทําในประเทศไทยเองก็ตามก็จะยากมากข้ึน 

       ถึงเวลาแลวที่คนไทยจะตองพัฒนาตนเองในการเรียนรูใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการดําเนินชีวิตที่สมบูรณใน 

ประชาคมอาเซียน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาจึงผลักดัน และสนับสนุนภาษาอังกฤษใหสามารถใชงาน

ได จริง  ฝกฝนผลิตแรงงานที่ดีมีคุณภาพใหเปนไปตามความตองการของทองตลาดแรงงานที่กําลังตองการแรงงานที่มี

คุณภาพ ซึ่งสงผลดีตอประเทศใหสามารถสรางแรงงานระดับแนวหนาไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษตองานอาชีพ 

2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได 

3) เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง 

4) เพื่อใหนักศึกษาเปนแรงงานที่มีคุณภาพทั้งการผลิตงานและการติดตอประสานงานระหวางประเทศอาเซียน 

 



 

3. เปาหมาย 

  ดานปริมาณ 

  นักศึกษา จํานวน         244    คน 

ดานคุณภาพ 

- นักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษติดตอประสานงานควบคูกับการทํางาน 

- นักศึกษาสามารถนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน  

4. ลักษณะของโครงการ 

เปนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพือ่ปอนเขาสูตลาดแรงงาน และเปนการยกระดับการพูดภาษาอังกฤษใหดีย่ิงข้ึน  

5. แนวทางการดําเนินงาน 

1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 

2) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและกําหนดหนาที ่

3) วางแผนการดําเนินงาน 

4) จัดเตรียมสถานที ่

5) ดําเนินงานตามกิจกรรม 

6. คาใชจายของโครงการ 

1) คาถายเอกสารทํา  Conversation  จํานวนเงินทั้งหมด  = 2,095 บาท 

2) คาถายเอกสารทํา Reading    จํานวนเงินทั้งหมด   = 1,400 บาท 

   รวมเปนเงิน   = 3,495 บาท 

7. อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืน 

- สื่อตางๆ  VCD   CARD   MP3   เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะโหลด  ขอมูลจาก  www.saimitgrup.com 

ที่มีการเผยแพรขอมูล  และใหโรงเรียนในเครือสายมิตรสามารถนําเอกสารใชงานได 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษตองานอาชีพได 

2) นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษสนทนาได 

3) นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเน่ืองได 

4) นักเรียนเปนแรงงานที่มีคุณภาพทั้งการผลิตงานแหละการติดตองานระหวางประเทศอาเซียนได 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี   1  พัฒนากระบวนการวัดผลประเมนิผลสูความเปนเลิศ 

โครงการ สงเสริมทักษะวิชาการ 

กิจกรรม        แขงขันทักษะภายนอกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิชาการ 

ประเภทโครงการ ตอเน่ือง 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนอาชีวะในประเทศไทย  ที่เปนโรงเรียนเอกชนไดมีการพัฒนาดานวิชาการอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ ซึ่งถือไดวาโรงเรียนอาชีวะเอกชนมีสวนในการพัฒนาประเทศดานทักษะวิชาชีพแขนงสาขาตางๆ  

ในปการศึกษา 2555  กลุมโรงเรียนเอกชนอาชีวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดจัดใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพข้ึน ทาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เห็นวาการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคจะชวยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

การศึกษาดานอาชีวะใหมีความสามารถเพิ่มข้ึนและสรางความเช่ือมั่นใหกับนักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการสงนักศึกษาเขา

รวมแขงทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการดานวิชาชีพเพิ่มข้ึน  

2. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

3. เพื่อใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและเพิ่มความมั่นใจในการทํางาน 

4. เพื่อใหนักเรียนใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3. เปาหมายของโครงการ 

3.1 ดานปริมาณ 

นักเรียนแผนกชางอุตสาหกรรม และแผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

จํานวน 15  คน 

 3.2 ดานคุณภาพ 

เพื่อใหนักเรียนไดใชทักษะดานวิชาชีพ 

เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาใหเกิดประโยชน 

 

5  แนวทางการดําเนินงาน 

1.  เสนอโครงการเพื่อพจิารณาขออนุมัติ 

2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและกําหนดหนาที ่

3. วางแผนการดําเนินงาน 

4. จัดเตรียมสถานที ่ 

5. ดําเนินงานตามกิจกรรม 



6.  คาใชจายของโครงการ 

 ประมาณการ   6,500  บาท 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีนักเรียนมีทกัษะการทํางานดานวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

2. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

3. นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและเพิม่ความมั่นใจในการทํางาน 

4. นักเรียนใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

 

9. การติดตามและการประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

2. จากผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนองยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผลสูความเปนเลิศ 

โครงการ  สงเสริมทักษะวิชาการ 

กิจกรรม               โครงการทัศนศึกษา TOYOTA บานโพธ์ิ 

ผูรบัผิดชอบโครงการ ฝายกิจการนักศึกษา 

ลักษณะโครงการ          โครงการตอเน่ือง 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันมนุษยอาศัย ยานพาหนะ  ( Vehicle ) เครื่องจักร เครื่องทุนแรงตาง ๆ มาอํานวยความสะดวก

มนุษยทุกวันน้ี ลวนแลวแตเกิดจากแนวคิดจินตนาการ   ความสามารถของมนุษยที่มีวิวัฒนาการความคิดในการ

ประดิษฐสิ่งที่เปน นามธรรม ใหกลายเปนรูปธรรม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ บุคคลเหลาน้ัน คือนักวิทยาศาสตร

เครื่องจักร เครื่องยนตตาง ๆ ซึ่งกวาจะมาเปนรถยนต จักรยานยนต และเครื่องจักรยอมมีวิวัฒนาการประวัติความ

เปนมาที่ยาวนาน   หลังจากน้ันก็ไดมีนักประดิษฐอื่น ๆ ที่คิดประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ ของรถยนตอีกมากมายจนทํา

ใหเปน รถยนตที่สมบูรณแบบในปจจุบัน ความเจริญกาวหนาของรถยนต ก็ยังไมมีหยุดย้ัง ยังตองมีผูประดิษฐคิดคนสิ่ง

ใหม ๆ กับรถยนตตอไปอีก  ซึ่ง เครื่องยนตเปนสวนหน่ึงในเครื่องตนกลังที่สําคัญ ซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลาย ใน

ปจจุบัน เน่ืองจากสามารถจัดสงกําลังใหกับสวนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนหรือทํางานไดจึงถือไดวาเครื่องยนตเปน

สิ่งหน่ึง ที่สามารถทําประโยชนใหกับมนุษยไดอยางมหาศาล    

 ในการเรียนการสอนภายนอกหองเรียน ( Establishment ) มีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการเพิ่มทักษะและ

ประสบการณใหกับนักศึกษาเปนอยางมาก  และเพิ่มพูนความรูความสามารถในเชิงปฏิบัติและทฤษฎีกับนักศึกษา  ซึ่ง

นักศึกษามีจะไดรับความรูจากสถานประกอบการในดานหลักการวิธีการประกอบรถยนตอยางถูกวิธี  กระบวนการการ

วางแผนการผลิต   เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตรถยนต และไดเรียนรูเชิงนิเวศวิทยาของบริษัทประกอบรถยนตโต

โยตา  

 

2. วัตถุประสงค 

     2.1 ผลผลิต (Output) 

                2.1.1 เพื่อสงเสริมพฒันาวิธีการประกอบรถยนต 

                2.1.2 เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิด ความสรางสรรค ประสบการณตรง 

                2.1.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง 

       2.1.4  เพื่อเขาใจวิธีการของกระบวนการผลิตรถยนตทีท่ันสมัย 

       2.1.5  เพื่อเรียนรูระบบเชิงนิเวศวิทยา 

    2.2 ผลลัพธ (Out comes) 

                2.2.1 นักเรียนมสีุขภาพจิตแจมใส คุณลักษณะนิสัย  คิดวิเคราะห 

                2.2.2 นักเรียนมีวิสัยทัศน รับขาวสารสนเทศ และเทคโนโลยีตาง ๆ 

                2.2.3 นักเรียนมีความสุข เปนคนดี เกง และอยูรวมกับสังคมได 

      2.2.4  นักเรียนมีความรูการผลิตรถยนตจากประสบการณตรง 



 

3. เปาหมาย 

                เชิงปรมิาณ 

1. นักเรียนช้ัน ปวช. 1/3  จํานวน  25  คน  ครูอาจารย  11  คน  รวม  36  คน 

 

     เชิงคุณภาพ 

1. ผูเรียนเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล ทันตอเหตุการณ ขาวสารตาง ๆ 

2. ผูเรียนไดรับประสบการณตรง 

3. ผูเรียนไดตัดสิน ไดแกไขปญหา เปนคนเกง เปนคนดี มีสขุ และเขารวมกบัหมูคณะได 

4. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 

 

 4. ระยะเวลาดําเนินงานกิจกรรม 

       วันที่  6  สิงหาคม – 19  ตุลาคม  2555 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 เสนอโครงการ             

2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน             

3 ประชุมวางแผน             

4 ดําเนินการตามแผน             

5 ไปทัศนะศึกษา             

6 การประเมินผล / ติดตามผล             

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

      เงินงบประมาณ                  18.660  บาท 

  รายละเอียดดังน้ี 

  คาพาหนะ 1    คัน      คันละ     15,000  บาท  15,000 บาท 

  อาหาร,นํ้า 36  คน   คนละ             60   บาท    2,160 บาท 

  อื่น  ๆ  (เชน คาวิทยากรประจําสถานที)่     1,500 บาท 

 

 

 

 

 



 

6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที ่     

1. นักเรียนไดไปทัศนะศึกษานอกสถานที ่ สังเกตุ แบบสอบถาม 

2. นักเรียนไดสมัผสัแหลงเรียนรู เกิดประสบการณตรง สัมภาษณ แบบสมัภาษณ 

3. นักเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล กาวทันเหตุการณตาง ๆ สัมภาษณ แบบสมัภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สนองยุทธศาสตรท่ี ท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูความเปนเลิศโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

โครงการ สงเสริมคณุธรรมจริยธรรมปลูกฝงความเปนพลเมืองและพลโลก 

ชื่อกิจกรรม   โรงเรียนสีขาว   (ตรวจสารเสพติด) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม 

ประเภทโครงการ  ตอเน่ือง 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาภายใตช่ือโครงการโรงเรียนสีขาวโดยเปนมาตรการเชิงรุกเพื่อใหโรงเรียนปลอดสารเสพติด โดยสรางแนว

รวมให ครู นักเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางจริงจัง ตอเน่ืองและเขมแข็ง 

 การจัดการศึกษาตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่มีความ

สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณสังคม มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดปจจุบันปญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสําคัญอยางมากที่ทุกภาคสวนทุกหนวยงานตอง

มีสวนประสานความสัมพันธกันโดยรวมกับชุมชน โรงเรียน และผูปกครอง เพื่อรวมมือกันปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่และชุมชนโรงเรียนจึงไดจัดต้ังเปนโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการปองกันยาเสพติด

และสอดคลองกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปจจุบันที่มุงสงเสริมใหนักเรียนทุกคนเปนคนดี อยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขและบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนตลอดจนนําขอมูลไปกําหนดแนวทางสําหรับดําเนินการ

แกไขปญหายาเสพติดในระยะตอไป 

2.วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด 

2.2เพื่อใหครูนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  

2.3เพื่อใหครูนักเรียนมีความรู  ความเขาใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

2.4  เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ แข็งแรง 

3.เปาหมายของโครงการ 

3.1  ดานปริมาณ 

-  คณะครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมติรนครราชสีมาจํานวน 225 คน 

3.2  ดานคุณภาพ 

-  สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 



- นักเรียนมีสุขภาพสมบรูณ แข็งแรง ปลอดภัยจากสารเสพติด 

4.  ลักษณะของโครงการ 

- เปนโครงการสนับสนุนงานดานกจิการนักเรียน 

5. แนวทางการดําเนินงาน 

5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 

5.2 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ตํารวจตรวจสารเสพติด 

5.3 วางแผนการดําเนินงาน 

5.4 จัดเตรียมสถานที ่

5.5 ดําเนินงานตามกิจกรรม 

6. คาใชจายของโครงการ 

 คาใชจายเฉลี่ยทุกรายการประมาณ 1,500  

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 สถานศึกษาปลอดสารเสพติด 

7.2 ครู นักเรียนและชุมชนมสีวนรวมปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  

7.3 ครู นักเรียนมีความรู  ความเขาใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

7.4 นักเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ แข็งแรง 

8. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล 

1.  เพื่อใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด 

2.  เพื่อใหครู นักเรียนและชุมชนมีสวนรวม

ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  

3.  เพื่อใหครู นักเรียน  มีความรู  ความเขาใจ

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

4.  เพื่อใหนักเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่

สมบรูณ แข็งแรง 

 

1.สังเกต ,สอบถาม 

2.สอบถาม 

3.ตรวจปสสาวะ 

4.ตรวจสุขภาพนักเรียน 

1.แบบบันทึกการสงัเกต-สอบถาม 

2.แบบสอบถาม 

3.นํ้ายาตรวจปสสาวะ 

4.แบบบันทึกสุขภาพ 

 

 

 

 



การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

1. การกํากับ ติดตาม 

มีคณะกรรมการกํากบั ติดตาม ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เปาประสงค เครื่องมือการประเมิน ผูประเมนิ 
ระยะเวลา

การประเมิน 

1.  ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอในสาขาทีเ่กี่ยวของ

ภายใน 1 ป คิดรอยละ 80  % 

2.  นักเรียน   ผูปกครอง  พึงพอใจตอการจัด

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3.  ผานเกณฑการประเมิน  สมศ. (ระดับดี)  

4.  ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงคของ

โรงเรียน  มีความมั่นคงย่ังยืนและเปนองคกร

แหงการ เรียนรู ( Leaning  Organization ) 

1. แบบสังเกต 

2. แบบนิเทศการสอน 

3. Portfolio 

4.แบบบันทึกผลการเรียน 

1. ผูบรหิาร 

2. หัวหนาฝาย 

3. หัวหนาชวงช้ัน 

4. ผูปกครอง 

ตลอดป 

การศึกษา 

 

2. การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม 

มีคณะกรรมการประเมินผล  ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 

 มีแนวปฏิบัติโดยสรปุดังน้ี 

   1. ศึกษาเปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการ/งาน/กจิกรรม เพื่อกําหนดแนวทางการประเมินหรือวาง

แนวทางการประเมิน   

2. กําหนด ตัวแปร/ตัวช้ีวัด/ประเด็นทีมุ่งศึกษา  

3. กําหนดแหลงขอมลู/ผูใหขอมลู  

4. พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ เพือ่กําหนดเครื่องมือ และวิธีการในการเกบ็รวบรวม 

ขอมูล  

5 พิจารณาแนวทางการวิเคราะหขอมลู เปนการกําหนดคาสถิติที่ใชตองเหมาะสมกับเครื่องมือที ่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

3. การรายงานผลและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

มีคณะกรรมการดําเนินงาน  ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

  1.  ศึกษาเปาหมาย / วัตถุประสงค โครงการกจิกรรม 

  2. กําหนดรูปแบบรายงานการประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม 

  3. สรุป / รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมโครงการ ศึกษาปญหา / ขอแกไขเพื่อใชในการ

ดําเนินการในครัง้ตอๆ ไป 



คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

 

1. นายสฤษด์ิ     บุตรเนียร      ผูรบัใบอนุญาต  

2. นายสฤษด์ิ      บุตรเนียร      ผูจัดการโรงเรียน 

3. นางสาวปทธมา  แกลงกระโทก                                    ผูอํานวยการโรงเรียน 

4. นายอนันต  กันกระโทก    ครูผูสอน 

5. นายชยันต  จันทรศิริสุข    ครูผูสอน 

6. นายสมนึก  ลํากระโทก    ครูผูสอน 

7. นางสาวไพรินทร ศรีปจฉิม    ครูผูสอน 

8. นางสาวศิริรัตน ชางสลัก     ครูผูสอน 

9. นางสาวชอเพชร ดานกระโทก    ครูผูสอน 

10.นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ    ครูผูสอน 

11.นางสาวปรารถนา เจริญดี     ครูผูสอน 

12. นางสาววารุณี ฆองดอน    ครูผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 


