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แผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2553 
 

ส่วนที่ 1: สภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  [รหสัสถานศึกษา 10100851] 
1.2 ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้ง  วนัท่ี  20  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ  2530 
1.3 ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี  202/4  ซอยเพชรเกษม 18  ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ   

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

1.4 ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั กรุงเทพมหานคร  เขต(ท่ี) 3 
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

          ยา่นธุรกิจการคา้             ใกลส้ถานประกอบการภาครัฐ 
           ใกลส้ถานประกอบการภาคเอกชน           ใกลส้ถานศึกษาระดบัเดียวกนั 
           ใกลนิ้คมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ผูบ้ริหาร  
 

ช่ือ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวชิา/วชิาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1)  ผูรั้บใบอนุญาต 

ดร.บงัอร       เบญ็จาธิกุล 

 
ดุษฎีบณัฑิต 

 
การบริหาร 

 
ตั้งแต่ 25  กนัยายน  2546 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา 7 ปี 

2) ผูจ้ดัการ 
ดร.บงัอร       เบญ็จาธิกุล 

 

 
ดุษฎีบณัฑิต 

 
การบริหาร 

 
ตั้งแต่  12  มิถุนายน  2546 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา 7 ปี 

 
3) ผูอ้  านวยการ 
นายดวงฤทธ์ิ     เบญ็จาธิกุล 

 
ปริญญาโท 

 

 
บริหารการศึกษา 

 
 

 
ตั้งแต่  1  มีนาคม  2552 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา  2 ปี 

 
 
 

mailto:info@kccollege.ac.th


2 
 

2.2 ประวตัิของสถานศึกษา 
ประวตัิของสถานศึกษา 

   โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  เป็นโรงเรียนเอกชนเปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา สังกดัส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช) กระทรวงศึกษาธิการ     ตั้งอยูเ่ลขท่ี   202 / 4   ซอยเพชรเกษม  
18 แขวงวดัท่าพระ     เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร  10600  โทร 02-4571596, 02-4572778  โทรสาร 
02- 4577915   มีพื้นท่ี 1 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา     ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนเม่ือปี พ.ศ. 2530 ตามใบอนุญาต
เลขท่ี  กต  5/2530 โดยมีนายชวลิต  เบญ็จาธิกุล   เป็นผูจ้ดัการและนายรังสรรค ์ กุศลสร้าง  เป็นอาจารยใ์หญ่   
เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  
สาขาวชิาการบญัชี  สาขาวชิาการขาย                                                                 

ปีการศึกษา 2532 ขอขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  
สาขาวชิาการบญัชี  และสาขาวชิาตลาด   

ปีการศึกษา 2540 ขอเพิ่มหลกัสูตร ปวช.  และ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ บริหารโดย ดร.บงัอร เบ็ญจาธิกุล เป็นผูรั้บใบอนุญาต
และเป็นผูจ้ดัการ มีนายดวงฤทธ์ิ  เบญ็จาธิกุล  เป็นผูอ้  านวยการ  เปิดการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (โดยส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) พ.ศ. 2545 
(ปรับปรุง 2546) ในสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ไดแ้ก่ 

- สาขางานการบญัชี 
- สาขางานการขาย 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(โดยส านกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) พ.ศ. 2546  ในสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวชิาการบญัชี 
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ระบบโครงสร้างการบริหาร   
    โรงเรียนจัดระบบการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายวชิาการ 
2. ฝ่ายบริหารธุรการ 
3. ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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4. ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
5. ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 
จ านวนอาคารเรียน/ห้องเรียน ห้องประกอบ 

- จ านวนอาคารเรียน 2 หลงั 
- จ านวนอาคารประกอบ 2 หลงั 
- จ านวนห้องเรียน 30 ห้อง 
- จ านวนห้องปฏิบติัการ 7 หอ้ง 
- จ านวนห้องพกัครู 6 หอ้ง 
- จ านวนห้องประกอบ 2 หอ้ง 

 
หลกัสูตรการเรียนการสอน 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวชิาพณิชย
การ ไดแ้ก่ 

- สาขางานการบญัชี 
- สาขางานการขาย 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวชิาการบญัชี 
- สาขาวชิาการตลาด 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผูบ้ริหาร จ านวนครู บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน และนกัเรียน มีดงัน้ี 
 - ผูบ้ริหาร   จ านวน        2 คน 
 - ครู    จ านวน      62 คน 
 - เจา้หนา้ท่ีธุรการ  จ านวน        6 คน 
 - นกัการภารโรง   จ านวน        2 คน 
 - พนกังานรักษาความปลอดภยั จ านวน        1 คน  
 - นกัเรียน   จ านวน 1,400 คน 
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1.2. ผลส าเร็จ/ช่ือเสียงในการจัดการศึกษา 
         ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ระบุรางวลัทีไ่ด้รับ) 

ผู้บริหาร  
อาจารยด์วงฤทธ์ิ   เบญ็จาธิกุล  ปฏิบติังานดีเด่น 

 อาจารยเ์ฉิดโฉม  ชยัอุดมสุข  ผูบ้ริหารดีเด่นประจ าปี 2553 
ครู- อาจารย์ 

อาจารยศ์รายทุธ  ยีสุ่่นเกตุ   ครูดีเด่นประจ าปี 2553 
อาจารยเ์จริญรัตน์ ลอ้มพิทกัษ ์  ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยว์ลัลภ  อินธิแสน  ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยมุ์ทิตา  เบญ็จาธิกุล  ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยสุ์วรรณา  ดวงจินดา  ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยอ์นุศกัด์ิ  บุญศรี   ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยบุ์ณยรัตน   เพชรฉาย  ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยธี์ระพล  มลิวลัย ์   ปฏิบติังานดีเด่น 
อาจารยสุ์ภาวดี  ศรีเพชร   ปฏิบติังานดีเด่น 
 

นักเรียน-นักศึกษาดีเด่น ท่ีมีผลการเรียนดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2553 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

นางสาววริญาพร  บุญกอ้น  สาขาการบญัชี   เกรดเฉล่ีย 3.26 
นางสาวปราชญาดา เวยีงค า  สาขาการขาย  เกรดเฉล่ีย 3.02 
นางสาวตวงวรรณ แสงประเสริฐ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉล่ีย 3.02 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
นางสาวพลอยพิมพ ์ ศิริจนัทร์ สาขาการบญัชี    เกรดเฉล่ีย 3.13 
นางสาวบุปผา  ผอ่งสุภา  สาขาการตลาด    เกรดเฉล่ีย 3.21 
นางสาวทิพยวรรณ พงษส์ าราญ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉล่ีย 3.00 

 
นักเรียน-นักศึกษาดีเด่น ท่ีไดรั้บรางวลัการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 2553 
รางวลัเกยีรติบัตรเหรียญทอง 

นางสาวดวงกมล  พว่งสุข  วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวเจนจิรา  เจียวเจริญ วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวชลธิชา  ประจ าแถว วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวนพรัตน์  เขียวช่ืน  วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
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นางสาวนราพร  ศรีรักษา  วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวเล็ก  พรมสิงห์ วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวสุนิสา  นิลแกว้  วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวชุติ  ไหลหาโคตร วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นางสาวเยาวลกัษณ์ โนนยาง  วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นายจิรวงศ ์  สุวรรณ์  วชิาการประกวดการร าวงมาตรฐาน 
นายทศันยั  พุทธรักษา วชิาพิมพดี์ดสัมผสัภาษาไทย  

รางวลัเกยีรติบัตรเหรียญเงิน 
นางสาวออ้ยใจ  โชคดี  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นางสาวนริศรา  สุกใส  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นางสาวดวงพร  ทรงคะรักษ ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นางสาวอุไรวรรณ เช้ือทอง  วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวมทัธนา  กรวยสวสัด์ิ วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวชฎาพร  อศัวภูมิ  วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวศิริพร  ไฝทอง  วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวจิตรา  แยม้สวน วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวสุภาพร  เกิดนิมิต  วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวศุภภกัษร บาอุย้  วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นายวลัลภ  ดว้งเจริญ วชิาเทคนิคเสนอขายสินคา้และบริการ 
นางสาวม่วยแด    วชิาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
นางสาวกนกพร  ดวงจนัทร์ วชิาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
นางสาวพฤกษา  พลูชา  วชิาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
นางสาวจนัทนา  ใช่ช ่าชอง วชิาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
นางสาวชุติมา  อ่วมภมร วชิาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
นายภทัร์นรินทร์  ศิลปะคมัภีรภาพ วชิาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ 

รางวลัเกยีรติบัตรเหรียญทองแดง 
นายจิรพงศ ์  เจริญจิตร วชิาการติดตั้งโปรแกรมระบบ 
นายสามารถ  สุขม่วง  วชิาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MS Word 
นางสาวตวงวรรณ แสงประเสริฐ วชิาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MS Word 
นายเอกวทิย ์  คงรอด  วชิาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MS PowerPoint 
นายทศันยั  ปัดถาวะโร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นางสาวเมธาว ี  หวงัสวสัด์ิ วชิาการบญัชี 
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นางสาวนภิสา  พุม่พวั  วชิาการบญัชี 
นางสาววราภสัร์  เกิดพระ  วชิาการบญัชี 
นายวสันต ์  เหมือนจนัทร์นุ่ม วชิาการบญัชี 
นางสาวจรรญว์รรณ์ ปานอินทร์ วชิาการตดัสินใจทางธุรกิจ 
นายกฤษฎาพนัธ์  คุม้ม่วง  วชิาการตดัสินใจทางธุรกิจ 
นางสาวภคมน  ธีรโรจน์รังสี วชิาการตดัสินใจทางธุรกิจ 
นายอรรถพนัธ์  ดีนาน  วชิาการตดัสินใจทางธุรกิจ 
นางสาวสายฝน  แกว้จนัทร์ วชิาการตดัสินใจทางธุรกิจ 
นายรณกฤต  เอ่ียมแฝงกรุง วชิาการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 

 
1.3. ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

1. ภาวการณ์แข่งขนัมีมากทั้งสถาบนัการศึกษาอาชีวภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ียงัมีส่วนร่วม 
3. ศกัยภาพและความพร้อมของนกัเรียนและครอบครัว 
4. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นกัเรียนและครอบครัว 

  5. นโยบายจากภาครัฐดา้นการศึกษาท่ีใหภ้าคเอกชนไม่เทียบเท่ากบัภาครัฐ  
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ส่วนที่ 2: แผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 
วสัิยทัศน์   

โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาท่ีมุ่งผลิตนกัเรียนใหมี้ความ
เป็นเลิศทางวชิาการและวชิาชีพ  มีครูผูส้อนเป็นครูมืออาชีพ  และเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับในชุมชน
และสถานประกอบการ 

วตัถุประสงค์ 

โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  มีการด าเนินงานโดยมุ่งพฒันาเก่ียวกบัผูเ้รียนผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
และโรงเรียน ดงัน้ี 

1. มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ  มีความเป็นเลิศทางวชิาการและ
วชิาชีพ  เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

2. มุ่งใหค้รูมีความรู้ความสามารถในวชิาท่ีสอน  มุ่งมัน่ในการพฒันาศกัยภาพให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของวิชาการและเทคโนโลย ีรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ี  
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัเรียน 

3. มุ่งใหผู้บ้ริหารมืออาชีพเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน  
และโรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากชุมชน  

พนัธกจิ        
โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพไดก้ าหนดพนัธกิจการด าเนินการไวด้งัน้ี 

1. จดัการเรียนการสอน  และกิจกรรมหลากหลายใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็
ศกัยภาพ และสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ในสถานการณ์จริง 

2.     ส่งเสริม สนบัสนุน  และพฒันาครู ใหมี้ความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ี   
รับผดิชอบ 

3.     พฒันาระบบการบริหารการจดัการใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน  และ
ส่งเสริม  สนบัสนุนความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและชุมชน 
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1. ยุทธศาสตร์พฒันาวชิาการ 
1.1 แผนพฒันาศักยภาพผู้เรียน 

      - โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
  - โครงการการประกวดร้อยแกว้ร้อยกรองวนัส าคญัของชาติ 
  - โครงการสัมมนาวชิาชีพ 
  - โครงการการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ 
  - โครงการตรวจเยีย่มบา้นนกัเรียนนกัศึกษา 
  - โครงการวนัระพี 
  - โครงการวนัคริสตม์าส 
  - โครงการการปัจฉิมนิเทศ (เขา้ค่ายจบ) 
  - โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด 
  - โครงการวนัแห่งความส าเร็จ 
  - โครงการร่วมใจช่วยภยัน ้าท่วมร่วมกบัช่อง 3  
  - โครงการธารน ้าใจจากพี่สู่นอ้ง 
  - โครงการวนัสุนทรภู่ 
  - โครงการการตรวจสารเสพติดในโรงเรียน 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  - โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
  - โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 
  - โครงการกีฬาสี 
  - โครงการจดัผูเ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนกัเรียน 
  - โครงการห้องเรียนอินเทอร์เน็ต 
  - โครงการติดตามนกัเรียนขาดเรียน 
  - โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
  - โครงการคณิตคิดสนุก 
  - โครงการส ารวจภาวะผูมี้งานท า 
  - โครงการสัปดาห์วชิาการ 
  - โครงการการท าบญัชีดว้ย EXCEL 
  - โครงการสนบัสนุนการศึกษากลัป์องคก์รภายนอก (ฝึกงาน) 
  - โครงการวิจยัการลาออกของนกัเรียนนกัศึกษา 
  -โครงการอบรมประชาธิปไตยกบัเยาวชน 
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  - โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาชีพ 
-  โครงการพฒันาส่งเสริมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
-  โครงการส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพและอนามยั 

1.2 แผนส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสู่ชุมชน 
  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกบับญัชีครัวเรือนแก่บุคคลและชุมชน 
  - โครงการฝึกอบรมท ายาหม่องจากสมุนไพรแกชุมชน 
  - โครงการผลิตตะกร้าพลาสติกกบัชุมชน 
  - โครงการอบรมภาษีอากรแก่ชุมชน 
  - โครงการส่งเสริมอาชีพการท าน ้ายาลา้งจานแก่ชุมชน 
  - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตร่์วมกบัชุมชน 
  - โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาสู่ชุมชน 
  - โครงการฝึกสอนดนตรีไทยชุมชนบุคคลทัว่ไป 
  - โครงการร่วมดว้ยช่วยกนัสายสัมพนัธ์ชุมชน 
  -  โครงการแสดงผลงานทางวชิาการแก่ชุมชน 
 1.3 แผนพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
  - โครงการพฒันาส่ือการสอน 
  - งานนิเทศการสอน 
  - งานวจิยัชั้นเรียน 
  - โครงการจดัท าแผนการสอนสมรรถนะ 
  - โครงการส่งเสริมวชิาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน 
  - โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชน 
  - โครงการฝึกสอนนาฏศิลป์ชุมชนบุคคลทัว่ไป 
  - โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสู่ชุมชน 
  - โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชน 
  - โครงการแลกเปล่ียนครู  
2. ยุทธศาสตร์พฒันาด้านบุคลากร 

2.1 แผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์ศึกษาต่อ 
  - โครงการส่งเสริมการศึกษาของครูอาจารย ์

2.2 แผนส่งเสริมและพฒันาการสอนของครูอาจารย์ 
  - โครงการสัมมนาพฒันาการสอน (หวัหิน) 

2.3 แผนส่งเสริมและสนับสนุนพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านงานประกัน 
  - โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นงานประกนั 



10 
 

  - โครงการจดับุคลากรไปประชุมสัมมนาการวจิยั 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการท าวจิยัและเขียนขอ้เสนอโครงการ 
3. ยุทธศาสตร์พฒันาเสริมสร้างสมรรถนะบริหารจัดการ 
 3.1 แผนส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
  - โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 3.2 แผนส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประชุม อบรม สัมมนา 
  - โครงการจดัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไปประชุมสัมมนาระหวา่งปี 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท าวิจยัและเขียนขอ้เสนอโครงการ 
  - โครงการส่งเสริมบุคลากรไปประชุม อบรมสัมมนาเก่ียวกบัการวจิยั 
 3.3 แผนพฒันากระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  - โครงการพฒันากระบวนการบริหารจดัการในสถานศึกษา 
  -  กิจกรรมจดัท านโยบายแผนงานและปฏิบติัการท่ีคลอบคลุมทุกพนัธกิจชองโรงเรียน 
  - กิจกรรมจดัโครงสร้างบริหารงานภารกิจต่างๆ 
  - กิจกรรมก าหนดภาระงานสอนเอ้ือต่อการท าผลงานวชิาการ 
 3.4 แผนพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
  - โครงการพฒันาประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
 3.5 แผนพฒันาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  - โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการในสถานศึกษา 
  - โครงการกิจกรรมระบบ PDCA 

3.6 แผนการจัดท าแผนพฒันานวตักรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
  - โครงการจดัท านวตักรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ครู 
  - โครงการจดัท านวตักรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์นกัเรียน 
  - โครงการอบรมการท าวจิยัเตม็รูปแบบเชิงปฏิบติัการ 
  3.7 แผนพฒันาการจัดหาตัวแทนด้านการประกนัคุณภาพ 
  - โครงการจดัหาตวัแทนดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.8 แผนพฒันาการจัดการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 
  - โครงการจดัการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 

3.9 แผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์เข้าร่วมกจิกรรม KM 
  - โครงการส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรม KM ของหน่วยงาน 

3.10แผนงานสนับสนุนเผยแพร่ นวตักรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์  
  - โครงการเผยแพร่ นวตักรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐว์ิจยัและโครงการผา่นสถานีวทิย ุ 
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                              มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี FM 91.25 MHZ         
3.11แผนพฒันางบประมาณสถานศึกษา 
 - โครงการจดัสรรงบประมาณใหอ้าจารยไ์ดไ้ปประชุมวชิาการหรือน าผลงาน 

   เสนอทางวชิาการ 
  - วเิคราะห์อตัราก าลงัและเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณ 
 3.12แผนสนับสนุนการศึกษาต่อกบัองค์กรภายนอก 
  - โครงการสนบัสนุนการศึกษาต่อกบัองคก์รภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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1.1 แผนพฒันาศักยภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ีที ่ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ยทุธศาสตร์พฒันา
วชิาการ 

- โครงการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ 

นกัเรียนนกัศึกษาพณิชย
การกรุงเทพ 
 
 

จ านวนนกัเรียน
เขา้ร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 60 ของ
นกัเรียนใหม่
ทั้งหมด 

 
 
 
 

            

27,600.- 
 

 

อ. มุทิตา 
 
 

 

-โครงการการประกวด
ร้อยแกว้ร้อยกรองวนั
ส าคญัของชาติ 

นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ – 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง 

จ านวนผลงาน
ของนกัเรียนท่ีส่ง
เขา้ประกวดไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 ของนกัเรียน
ทั้งหมด 

             

3,000.- 
 

อ. ณภศั 

-โครงการสมัมนา
วชิาชีพ 

นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ – 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง 
 

 

นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้และเขา้
ร่วมนอ้ยกวา่ร้อย
ละ 60  
 

             

50, 000.- 

 

อ. เจษฎาพร 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/ งานกจิกรรม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการการแสดง
ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
และนาฏศิลป์ 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นปี 

นกัเรียนเขา้ร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60 

             

10,000.- 

 

อ. บุญยรัตน ์

-โครงการตรวจเยีย่ม
บา้นนกัเรียนนกัศึกษา 

โรงเรียนและ
ผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในการดูแล
นกัศึกษา 

โรงเรียนไดรั้บขอ้มูล
และทราบปัญหาของ
นกัเรียนและจ านวนการ
ไปตรวจเยีย่มบา้นของ
นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 60 

             

6,000.- 
 

อ. เจริญรัตน ์

-โครงการวนัระพ ี นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นปี 

นกัเรียนไดค้วามรู้และ
เขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 

             

3,000.- 

 

อ. ศรีรัตน ์

-โครงการวนัคริสตม์าส นกัเรียนระดบั 

ปวช. – ปวส. 
นกัเรียนไดค้วามรู้และ
เขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 

             

4,000.- 

 

อ. สิบแสนพล 

-โครงการการปัจฉิม
นิเทศ (เขา้ค่ายจบ) 

นกัเรียนนกัศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

นกัเรียนไดรั้บการส่ง 
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
และเขา้ร่วมโครงการไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

            297,200.- อ. เจริญรัตน ์



14 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเก่ียวกบัการยา
เสพติด 

 โรงเรียนไดรั้บ
ความร่วมมือจาก
ชุมชนในการ
ป้องกนัยาเสพติด 

โรงเรียนไดรั้บส่วนร่วมกบั
ชุมชนและชุมชนมีความ
สนใจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

             

5,000.- 

 

อ. สิริศกัด์ิ 

-โครงการวนัแห่ง
ความส าเร็จ 

นกัเรียนนกัศึกษา
ท่ีจบการศึกษา 

นกัเรียนไดรั้บความส าเร็จ
และเขา้ร่วมโครงการวนันอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 ของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

 

             
164,008.- 

 

อ. เจริญรัตน ์

-โครงการร่วมใจช่วย
ภยัน ้ าท่วมร่วมกบัช่อง 
3 

นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ – 
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 

 

นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

   
 

          

10, 000.- 

 

อ. เจษฎาพร 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย 

 
ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการธารน ้ าใจจาก
พ่ีสู่นอ้ง 

นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 

นกัเรียนระดบัชั้นปวส. เขา้
ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 60 ของจ านวน ปวส.2 
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

             

10,000.- 

 

อ. วาสนา 

-โครงการวนั 

สุนทรภู่ 
นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ – 
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 

 

นกัเรียนไดรั้บความรู้และเขา้
ร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 
 
 

 

             

3,000.- 

 

อ. ณภศั 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการการตรวจสาร
เสพติดในโรงเรียน 

โรงเรียนมีการ
ตรวจยาเสพติด
อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 4 
คร้ังและมากกวา่
ร้อยละ 70 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 

จ านวนผูเ้ขา้ตรวจสารเสพติด
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

             

1,000.- 
 

อ. สิริศกัด์ิ 

-โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นทุกสาขา 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 และนกัเรียนแสดง
พฤติกรรมอยา่งเหมาะสม 

             
7,719.- 

 

อ. มิทุตา 

-โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นปี 

นกัเรียนไดรั้บความรู้สึก
จิตส านึกท่ีดีในดา้นคุณธรรม
และเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 ของนกัเรียน
ทั้งหมด 
 
 
 
 

 

             

7,070.- 

 

อ. บุญยรัตน ์
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

 

เป้าหมาย 
 

 

ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการวนัพอ่
แห่งชาติ 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นปี 

นกัเรียนไดรั้บความรู้สึก
จิตส านึกท่ีดีในดา้นคุณธรรม
และเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 ของนกัเรียน
ทั้งหมด 

            7,830.- อ. บุญยรัตน ์

-โครงการกีฬาสี 
 

นกัเรียนนกัศึกษา 
ครูอาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี 

นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จาก
โครงการและจ านวนนกัเรียน
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 70 

             

289,404.- 
 

อ. เจริญรัตน ์

-โครงการจดัผูเ้รียนพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นปี 

จ านวนนกัเรียนเขา้พบท่ี
ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60  

            1,000.- อ.วรีวรรณ 

-โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของ
นกัเรียนนกัศึกษา 
 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกชั้นปี 

นกัเรียนไดรั้บรู้เก่ียวกบั
วชิาชีพปฏิบติัจริงและจ านวน
นกัเรียนท่ีร่วมโครงการไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 
 
 
 

 

            73,300.- อ. บุญยรัตน์ 
/ อ. พิพฒัน์ / 
อ. วลัลภ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการหอ้งเรียน
อินเทอร์เน็ต 

นกัเรียนทุกคนทุก
ระดบั 

นกัเรียนไดรั้บบริการ
อินเทอร์เน็ตและจ านวนเขา้
ใชห้อ้งอินเทอร์เน็ตไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 

             

55,000.- 

 

อ. สิริศกัด์ิ 

-โครงการติดตาม
นกัเรียนท่ีขาดเรียน 

นกัเรียนนกัศึกษา
ท่ีขาดเรียน 

นกัเรียนไดรั้บการติดตามจาก
ครูและจ านวนนกัเรียนท่ีได้
ติดตามไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ของผูข้าดเรียน 

             
1,000.- 

 

อ. วรีวรรณ 

-โครงการแขง่ขนั
ทกัษะวชิาชีพ 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกสาขา 

นกัเรียนไดรั้บความรู้จากการ
เขา้แขง่ขนัทกัษะวชิาชีพและ
จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัครบทุก
สาขาวชิา 

             

65,295.- 

 

อ. บุญยรัตน ์

-โครงการคณิตคิดสนุก นกัเรียนนกัศึกษา
ระดบั
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ – 
ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 
 
 

 

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 60 

             

5,000.- 

 

อ. ทองพนู 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

 

เป้าหมาย 
 

 

ตวับ่งช้ี 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

 

ผู้รับผดิชอบ 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
-โครงการส ารวจภาวะ
ผูมี้งานท า 

นกัเรียนนกัศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษา
แลว้ 
 
 
 

ขอ้มูลส่งกลบัร้อยละ 75             5,000.- อ. สุวรรณา 

-โครงการสปัดาห์
วชิาการ 

นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกสาขาวชิา 
 
 

 

ผูเ้ขา้ร่วมงานร้อยละ 70              

31,675.75 
 

อ. ศรายทุธ 

-โครงการการท าบญัชี
ดว้ย EXCEL 

 

ชุมชนไดรั้บ
ความรู้ดว้ย
โปรแกรม EXCEL  
 

 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ร้อย
ละ 70 

             

5,000.- 

 

อ. วาสนา 
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1.2 แผนส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสู่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงกบับญัชี
ครัวเรือนแก่บุคคลและ
ชุมชน 
 

ชุมชนไดรั้บความรู้ระบบ
เศรษฐกิจและบญัชี
ครัวเรือน 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 

             

8,000.- 
 

อ. ธีระพล 

- โครงการฝึกอบรมท า
ยาหม่องจากสมุนไพร
แกชุมชน 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้วธีิการท ายาหม่อง
จากสมุนไพร 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 

 

             

5,000.- 

 

อ. มุทิตา 

- โครงการผลิตตะกร้า
พลาสติกกบัชุมชน 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้วธีิการท าตะกร้า
พลาสติก 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 
 
 
 
 
 

 

            5,000.- อ. สุภาวดี 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการอบรมภาษี
อากรแก่ชุมชน 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้ดา้นการท าภาษี
อากร 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 
 

             

5,000.- 

 

อ. วาสนา 

- โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าน ้ ายาลา้ง
จานแก่ชุมชน 

ผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บความรู้
ดา้นการท าน ้ ายาลา้งจาน 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมีความ 
รู้ร้อยละ 70 
 

 

             

5,000.- 
 

อ. วรีวรรณ 

- โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ร่วมกบัชุมชน 

โรงเรียนและชุมชนไดมี้
ความสมัพนัธ์ในการจดั
ประเพณีสงกรานต ์

ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมร้อย
ละ 30 
 
 
 
 
 

 

            31,675.75 อ. พรหมรัตน ์



22 
 

 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษาร่วมกบั
ชุมชน 
 

โรงเรียนและชุมชนไดมี้
ความสมัพนัธ์ในการจดั
แห่เทียนจ าน าพรรษา 

ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมร้อย
ละ 30 
 
 

             

21,804.- 

 

อ. บุญยรัตน ์

- โครงการฝึกสอน
ดนตรีไทยชุมชนบุคคล
ทัว่ไป 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้ดา้นดนตรีไทย 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 

 

             

10,000.- 

 

อ. บุญยรัตน ์

- โครงการร่วมดว้ย
ช่วยกนัสายสมัพนัธ์
ชุมชน 

โรงเรียนและชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม 

ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมร้อย
ละ 30 

 

             

13,999.- 

 

อ.สิริศกัด์ิ 



23 
 

1.3 แผนพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการพฒันาส่ือ
การสอน 

อาจารยมี์ความรู้ใน
กระบวนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน 

อาจารยร้์อย
ละ 70 มีส่ือท่ี
ใชใ้น
กระบวนการ
เรียนการสอน 
 

             

5,000.- 
 

อ. สุภาวดี 

- งานนิเทศการสอน พฒันากระบวนการสอน
ของครู 

ครูมี
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการสอน
อยูใ่นเกณฑดี์ 

             

1,000.- 
 

อ. ศรายทุธ 

- งานวจิยัชั้นเรียน เพื่อใหรู้้แนวทางในการ
แกปั้ญหาการสอนของครู
กบันกัเรียน 

ร้อยละ 70 
ของรายวชิา
ทั้งหมดมี
งานวจิยัชั้น
เรียน 
 
 
 
 

 

             

1,000.- 
 

อ. จรัสภทัร 



24 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย 

 
ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ค. ก.พ. 
- โครงการจดัท า
แผนการสอน
สมรรถนะ 

เพื่อพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนใหป้ระ
สิทธิของนกัเรียนดีข้ึน 

แผน
สมรรถนะ
ร้อย 65 ของ
รายวชิา
ทั้งหมด 
 

             

5,000.-  
 

อ. ศิริศกัด์ิ 

- โครงการส่งเสริม
วชิาชีพซ่อม
คอมพิวเตอร์แก่ชุมชน 
 

ชุมชนไดรั้บความรู้ดา้น
การซ่อมคอมพิวเตอร์ 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 

 

             

10,000.- 
 

อ. พรหมรัตน ์

- โครงการเผยแพร่
ความรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชน 

ชุมชนไดรั้บความรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 

 

             

5,000.- 
 

อ.วาสนา 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการฝึกสอน
นาฏศิลป์ชุมชนบุคคล
ทัว่ไป 

ชุมชนไดรั้บความรู้ดา้น
นาฏศิลป์ 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 
 

             

10,000.- 

 

อ. บุญยรัตน ์

- โครงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั
ชุมชน 

โรงเรียนและชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม 

ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมร้อย
ละ 30 

 

             

20,000.- 
 

อ. อนุศกัด์ิ 

- โครงการอบรม
อินเทอร์เน็ตสู่ชุมชน 

ชุมชนไดรั้บความรู้ดา้น
อินเทอร์เน็ต 

ผูเ้ขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ร้อยละ 
70 

             

15,000.- 
 

อ. สิริศกัด์ิ 
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2.1 แผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์ศึกษาต่อ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการส่งเสริม
การศึกษาของครู
อาจารย ์

ครูอาจารยไ์ดรั้บการ
สนบัสนุนจากโรงเรียน
ในการศึกษาต่อ 

ครูไดรั้บ
การศึกษาต่อ
อยา่งนอ้ย 1 
คนต่อ 1 ปี 

             

20,000.- 

 

อ. ธมกร 
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2.2 แผนส่งเสริมและพฒันาการสอนของครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

- โครงการสมัมนา
พฒันาการสอน (หวั
หิน) 

ครูมีความรู้ในทกัษะ
กระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ิมข้ึน 

ครูมีผล
นิเทศน์
กระบวนการ
เรียนการสอน
อยูใ่นเกณฑดี์ 

             

78,000.- 

 

อ. ศรายทุธ 
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2.3 แผนส่งเสริมและสนับสนุนพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านงานประกัน 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรดา้น
งานประกนั 

บุคลากรโรงเรียนไดรั้บ
ความรู้ดา้นงานประกนั 

บุคลากรมี
ความรู้ดา้น
งานประกนั
อยูใ่นเกณฑดี์ 
 

             

5,000.- 

 

อ. ศรีรัตน ์

-งานจดัสรรบุคลากร
ประชุมอบรม 

บุคลากรครูไดมี้ส่วนร่วม
ในการอบรม 

บุคลากรครู
ไดรั้บการ
อบรมอยา่ง
นอ้ย 20 
ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 

             

5,000.- 
 

อ. มุฑิตา 

-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการท าวจิยัและ
เขียนขอ้เสนอโครงการ 

บุคลากรครูไดรั้บความรู้
ในการท าวจิยัและการ
เขียนโครงการ 

บุคลากรครู
อยา่งนอ้ย 1 
คนไดรั้บเงิน
สนบัสนุน
งานวจิยั 

             

5,000.- 
 

อ. จรัสภทัร 
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3.1 แผนส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จดัการ 

โรงเรียนมีกระบวนการ
จดัการระบบสารสนเทศ
ท่ีดีข้ึน 

ระบบ
สารสนเทศท่ี
มี
ประสิทธิภาพ
ทนัสมยั 

             

5,000.- 
 

อ. พรหมรัตน ์
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3.2 แผนส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประชุม อบรม สัมมนา 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการจดัอาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีไป
ประชุมสมัมนาระหวา่
ปี 

บุคลากรครูไดมี้ส่วนร่วม
ในการอบรม 

บุคลากรครู
ไดรั้บการ
อบรมอยา่ง
นอ้ย 20 
ชัว่โมงต่อปี
การศึกษา 
 

             

60,000.- 

 

อ.มุทิตา 
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3.3 แผนพฒันากระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการพฒันา
กระบวนการบริหาร
จดัการในสถานศึกษา 

โรงเรียนมีกระบวน
บริหารจดัการท่ีดีข้ึน 

ความพึง
พอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการอยู่
ในเกณฑดี์ 

             

5,000.- 
 

อ. เฉิดโฉม 

-กิจกรรมจดัท านโยบาย
แผนงานและปฏิบติัการ
ท่ีคลอบคลุมทุกพนัธกิจ
ของโรงเรียน 

หน่วยงานทุกหน่อยใน
โรงเรียน ร่วมจดัท า
นโยบายแผนงานและ
ปฏิบติัการ 

มีนโยบาย
แผนงานและ
กิจกรรมหรือ
โครงการทุกปี
การศึกษา 

             

5,000.- 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

-กิจกรรมจดัโครงสร้าง
บริหารงานภารกิจต่างๆ 

โรงเรียนมีโครงสร้าง
ภารกิจงานของฝ่ายต่าง ๆ 

โรงเรียนมี
โครงสร้าง
ของภารกิจ
งาน 

             

5,000.- 
 

อ.เฉิดโฉม 

-กิจกรรมก าหนดภาระ
งานสอนเอ้ือต่อการท า
ผลงานวชิาการ 

บุคลากรครูไดส้ร้างสรรค์
ผลงานทางวชิาการ 

อยา่งนอ้ย 3 
คน มีผลงาน
วชิาการต่อ 1 
ปี 

             

5,000.- 
 

อ.สุวรรณา 
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3.4 แผนพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการพฒันา
ประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหาร 

ผลการ
ประเมินการ
พฒันา
กระบวนการ
บริหารอยูใ่น
เกณฑดี์ 

             

5,000.- 
 

อ.สุภาวดี 
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3.5 แผนพฒันาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการกิจกรรม
ระบบ PDCA 

ใชร้ะบบ PDCA ในการ
พฒันาโครงการและ
กิจกรรม 

กิจกรรมมีการ
พฒันาดว้ย
ระบบ PDCA 

อยา่งต่อเน่ือง 

             

2,000.- 
 

อ. เจษฎาพร 
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3.6 แผนการจัดท าแผนพฒันานวตักรรมโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการจดัท า
แผนพฒันานวตักรรม 
โครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์

โรงเรียนมีแผนพฒันา
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์

แผนพฒันา
นวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ ์
 

             

5,000.- 
 

อ. จรัสภทัร 

-โครงการอบรมการ
วจิยัเตม็รูปแบบเชิง
ปฏิบติัการ 

บุคลากรครูไดรั้บความรู้
ในการท าวจิยั 

ครูอาจารย์
จดัท าวจิยัเตม็
รูปแบบได้
ร้อยละ 60 

             

200,000 

 

อ. จรัสภทัร 
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3.7 แผนพฒันาการจัดหาตัวแทนด้านการประกนัคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการจดัหาตวัแทน
ดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ตวัแทนดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

มีตวัแทนดา้น
การประกนั
คุณภาพ 

             

5,000.- 
 

อ. สุวรรณา 
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3.8 แผนพฒันาการจัดการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการจดัการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา 

โรงเรียนไดรั้บการตรวจ
ประเมินภายใน 

สถานศึกษา
จดัประเมิน
อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

             

5,000.- 
 

งานประกนั 
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3.9 แผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์เข้าร่วมกจิกรรม KM 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการส่งเสริมให้
คณาจารยเ์ขา้ร่วม
กิจกรรม KM ของ
หน่วยงาน 

บุคลากรครูไดรั้บความรู้
ดา้นการจดัการความรู้ 

โรงเรียนมี
กระบวนการ
จดัการความรู้
อยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง ต่อปี 

             

5,000.- 
 

อ. เจริญรัตน ์
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3.10 แผนงานสนับสนุนเผยแพร่ นวตักรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการเผยแพร่ 
นวตักรรม โครงงาน 
ส่ิงประดิษฐว์จิยัและ
โครงการผา่ยสถานีวทิยุ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี 

ชุมชนไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารนวตักรรม
โรงเรียนอยา่งนอ้ย  3  
ช่องทาง 

ช่องทางใน
การเผยแผ ่

             

2,000.- 
 

อ. วลัลภ 
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3.11 แผนพฒันางบประมาณสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการจดัสรรงบ
ประมานใหอ้าจารยไ์ด้
ไปประชุมวชิาการ 
หรือน าผลงานเสนอ
วชิาการ 

บุคลากรครูไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณใน
การน าเสนอผลงาน
วชิาการ 

ร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ
ทั้งหมด 

             

5,000.- 
 

อ. นงลกัษณ์ 

-วเิคราะห์อตัราก าลงั
และเสนอขอรับการ
จดัสรรงบประมาณ 

โรงเรียนมีบุคลากรได้
ตามสดัส่วนของนกัเรียน 

สดัส่วนครูต่อ
นกัเรียนอยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน 

             

5,000.- 
 

อ.ศรายทุธ 
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3.12 แผนสนับสนุนการศึกษาต่อกบัองค์กรภายนอก 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

-โครงการสนบัสนุน
การศึกษากบัองคก์ร
ภายนอก (ฝึกงาน) 

โรงเรียนไดรั้บการ
สนบัสนุนจากสถาน
ประกอบการในการส่ง
นกัศึกษาฝึกงาน 

สถาน
ประกอบการ
สนบัสนุน
การศึกษากบั
โรงเรียน 
อยา่งนอ้ย 20 
สถาน
ประกอบการ 

             

5,000.- 
 

อ. สุภาวดี 
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สรุปภาพรวมของโครงการ  กจิกรรมและงาน 
ประจ าปีการศึกษา  2553 

โครงการ  /  งาน เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
โครงการส่งเสริมการศึกษาของครูอาจารย ์ ครูอาจารยพ์ณิชยการกรุงเทพ 1-30 พ.ค.53 20,000 อ.ธมกร 
โครงการสมัมนาพฒันาการสอน(หวัหิน) ครูอาจารยพ์ณิชยการกรุงเทพ ก.พ.54 – มี.ค.54 78,000 อ.ศรายทุธ 
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อพฒันาครู นกัเรียนนกัศึกษา 1 - 31  ต.ค. 5,000 อ.พรหมรัตน ์
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีส่งไปประชุมสมัมนาในระหวา่งปี บุคลากรในสถานศึกษา 1-30 ก.ย. 60,000 อ.มุฑิตา 

โครงการพฒันากระบวนการบริหารการจดัการในสถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการมีระบบ 1-30 พ.ค.53 5,000 อ.เฉิดโฉม 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นงานประกนั(ใหม่) ผูบ้ริหาร/ครู/อาจารยเ์จา้หนา้ท่ี 1 พ.ค.53 - 30 เม.ย.54 5,000 อ.ศรีรัตน ์

โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา(ใหม่) รร.มีระบบประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 1-10 พ.ค.53 5,000 อ.เกศรินทร์ 

โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการในสถานศึกษา โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ พ.ค.53 – พ.ค.54 5,000 อ.สุวรรณา 

โครงการจดัท าแผนพฒันานวตักรรมโครงงานและส่ิงประดิษฐ ์ เครือข่ายและชุมชน พ.ค.53-เม.ย.54 5,000 อ.จรัสภทัร 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ นกัเรียนนกัศึกษาพณิชยการกรุงเทพ 1-16 พ.ค.53 27,600 อ.มุฑิตา 

โครงการประกวดร้อยกรองวนัส าคญัของชาติ นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ปวช./ปวส ตลอดปีการศึกษา 3,000 อ.ณภัศั 

โครงการสมัมนาวชิาชีพ นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ปวช./ปวส ตลอดปีการศึกษา 50,000 อ.เจษฎาพร 

โครงการแสดงดนตรีไทยดนตรีสากลและนาฏศิลป์ นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี ตลอดปีการศึกษา 10,000 อ.บุญยรัตน ์

โครงการตรวจเยีย่มบา้นนกัเรียนนกัศึกษา นร.รับการตรวจเยีย่มภาคเรียนละ1คร้ัง/คน ตลอดปีการศึกษา 6,000 อ.สิริศกัด์ิ 

โครงการวนัรพ ี นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี 1-7ส.ค.53 3,000 อ.ศรีรัตน ์

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกบับญัชีครัวเรือนแก่บุคลและชุมชน ชุมชน/ประชาชนทัว่ไป 4เม.ย.-31พ.ค.54 8,000 อ.ธีระพล 

โครงการวนัคริสมาส นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ปวช./ปวส 15-25ธ.ค.53 4,000 อ.สิบแสนพล 
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โครงการ  /  งาน เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
โครงการปัจฉิมนิเทศ (เขา้ค่ายจบ) นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 1ม.ค.-27ก.พ.54 297,200 อ.เจริญรัตน ์

โครงการฝึกอบรมท ายาหม่องจากสมุนไพรแก่ชุมชน นกัเรียนนกัศึกษา/บุคลทัว่ไป 7ม.ค.-10ก.พ.54 5,000 อ.มุฑิตา 
โครงการผลิตตะกร้าพลาสติกกบัชุมชน นกัเรียนนกัศึกษา/ชุมชน 1ก.ค.-20ก.ค. 5,000 อ.สุภาวดี 
โครงการอบรมภาษีอากรแก่ชุมชน นกัเรียนระดบั ปวช./ปวส. ส.ค.53-เม.ย.54 5,000 อ.วาสนา 
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเก่ียวกบัการป้องกนัยา
เสพติด รร.ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา 5,000 อ.สิริศกัด์ิ 

 
แผนพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

   โครงการส่งเสริมอาชีพการท าน ้ ายาลา้งจานแก่ชุมชน ระหวา่งโรงเรียน/ชุมชน ตลอดปีการศึกษา 5,000 อ.วรีวรรณ 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตร่์วมกบัชุมชน นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ชุมชน 15มี.ค.-8เม.ย. 5,000 อ.พรหมรัตน ์

โครงการวนัแห่งความส าเร็จ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 1-30เม.ย.54 164,008 อ.เจริญรัตน ์
โครงการร่วมใจช่วยภยัน ้ าท่วมร่วมกบั TV3 นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ปวช.ปวส. 5มิ.ย.-30พ.ย.54 10,000 อ.เจษฎาพร 
โครงการธารน ้ าใจจากพ่ีสู่นอ้ง นกัเรียนระดบั ปวส. 12-30ก.ย.53 10,000 อ.วาสนา 

โครงการวนัสุนทรภู่ นกัเรียน/ปวช.ปวส. 20-26มิ.ย.53 3,000 อ.ณภศั 

โครงการตรวจสารเสพติดในโรงเรียน   ตลอดปีการศึกษา 10,000 อ.อุดร 
โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาสู่ชุมชน ครูอาจารยน์กัศึกษา/เจา้หนา้ท่ี 1-23ก.ค.53 21,804 อ.บุญยรัตน ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นกัเรียนทุกระดบัชั้นทุกสาขา 1ก.ค.-10ส.ค.53 7,719 อ.มุฑิตา 

โครงการวนัแม่แห่งชาติ นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี 1-12ส.ค.53 7,070 อ.บุญยรัตน ์

โครงการวนัพอ่แห่งชาติ นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี 1-5ธ.ค.53. 7,830 อ.บุญยรัตน ์
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โครงการ  /  งาน เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

โครงการงานกีฬาสี นกัเรียนครูอาจารยเ์จา้หนา้ท่ี 1พ.ย.-30ธ.ค.53 289,404 อ.เจริญรัตน ์

โครงการฝึกสอนดนตรีไทยชุมชนบุคลทัว่ไป นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ชุมชน 1พ.ค.53-30เม.ย.54 10,000 อ.บุญยรัตน ์

โครงการฝึกสอนนาฏศิลป์ชุมชนบุคลทัว่ไป นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ชุมชน 1พ.ค.53-30เม.ย.54 10,000 อ.บุญยรัตน ์

โครงการร่วมดว้ยช่วยกนัสายสมัพนัธ์ชุมชน โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือกบัชุมชน ตลอดปีการศึกษา 13,999 อ.สิริศกัด์ิ 

โครงการส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียนภายนอก นกัเรียนนกัศึกษาอายไุม่เกิน 18 ปี พ.ค.53-มี.ค.54 156,000 อ.เจริญรัตน ์

โครงการจดัผูเ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ปวช.ปวส. ส.ค.53-เม.ย.54 1,000 อ.วรีวรรณ 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนกัเรียน นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี 1พ.ค.-30เม.ย.53   อ.บุญยรัตน ์

โครงการหอ้งเรียนอินเตอร์เน็ต นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี ตลอดปีการศึกษา 55,000 อ.สิริศกัด์ิ 

โครงการติดตามนกัเรียนขาดเรียน นกัเรียนนกัศึกษา ตลอดปีการศึกษา 1,000 อ.วรีวรรณ 

โครงการวนัไหวค้รู นกัเรียนนกัศึกษาทุกชั้นปี 1-24มิ.ย.53 6,000 อ.บุญยรัตน ์

โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ นกัเรียนนกัศึกษาทุกสาขา 1พ.ย.53-31ม.ค.54 65,295 อ.บุญยรัตน ์

 
แผนพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

   โครงการคณิตคิดสนุก นกัเรียนนกัศึกษา ปวช./ ปวส. 9-25ก.ย.53 5,000 อ.ทองพลู 

     



44 
 

โครงการ  /  งาน เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
โครงการส ารวจภาวะผูมี้งานท า นกัเรียนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 1-10ก.ค.53 5,000 อ.สุวรรณา 
โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสู่ชุมชน นกัเรียนนกัศึกษา/ชุมชน 1-30พ.ย.53 20,000 อ.อนุศกัด์ิ 
โครงการสปัดาห์วชิาการ นกัเรียนนกัศึกษาทุกสาขาวชิา 1-31ก.พ.54 31,676 อ.ศรายทุธ 

โครงการท าบญัชีดว้ย  Excel นกัศึกษาพณิชยการกรุงเทพ/ปวช./ปวส. 10-30ก.ย.53 5,000 อ.วาสนา 
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตชุมชน นกัเรียน/ประชาชนทัว่ไป 50 คน 29มี.ค.-4เม.ย.53 15,000 อ.สริศกัด์ิ 
กิจกรรมจดัท านโยบายแผนงานและปฏิบติัการท่ีครอบคลุมทุกพนัธ
กิจ รร.มีนโยบายแผนงานครอบคลุมทุกพนัธกิจ 1-31 พ.ค.53 5,000 

คณะกรรมการ
บริหาร 

โครงการจดัหาตวัแทนดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน รร.มีตวัแทนประกนัอยา่งนอ้ย1คน 1-31 ส.ค.53 5,000 อ.สุวรรณา 

โครงการจดัการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา รร.มีการประเมินอยา่งนอ้ยปีละ1คร้ัง 1ม.ค.-28ก.พ.54 5,000 งานประกนั 
กิจกรรมส่งเสริมใหค้ณาอาจารยข์องเขา้ร่วม KM ของหน่วยงานใน 
รร. คณาจารยข์องโรงเรียนจ านวน 30คน 1ก.ย.-30ต.ค.53 5,000 อ.เจริญรัตน ์

กิจกรรมจดัโครงสร้างบริหารงานของภารกิจต่างๆ ครูอาจารยบุ์คลากรในสถานศึกษา 1-30 มิ.ย.53 5,000 อ.เฉิดโฉม 
โครงการจดัสรรงบประมาณใหอ้าจารยไ์ดไ้ปประชุมวชิาการหรือ
น าเสนอ ครูฝ่ายวชิาการ 1-31พ.ค.53 5,000 อ.นงลกัษณ์ 

กิจกรรมก าหนดภาระงานสอนใหเ้อ้ือต่อการท าผลงานวชิาการ บุคลากรไดมี้ผลงานทางวชิาการ ตลอดปีการศึกษา 5,000 อ.สุวรรณา 
กิจกรรมวเิคราะห์อตัราก าลงัและเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณ
โรงเรียน รร.มีบุคลากรครูไดต้ามจ านวนนกัศึกษา 1-31 พ.ค.53 5,000 อ.ศรายทุธ 
โครงการส่งเสริมบุคลากรไปประชุมอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการวจิยั บุคลากรในสถานศึกษา 1-30ก.ย. 5,000 อ.มุฑิตา 
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โครงการ  /  งาน เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการท าวจิยัและเขียนขอ้เสนอโครงการ ครู/บุคลากรในสถานศึกษา 3-10 พ.ค.53 5,000 อ.จรัสภทัร 

โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมกบัชุมชน นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพ/ปวช./ปวส. ตลอดปีการศึกษา 5,000 อ.วาสนา 

โครงการส่งเสริมอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน นกัเรียน/ปวช./ปวส.ชุมชนทัว่ไป 15ต.ค.-21พ.ย. 10,000 อ.พรหมรัตน ์

โครงการพฒันาส่ือการสอน ครู/อาจารยพ์ณิชยการกรุงเทพ พ.ค.53-เม.ย.54 5,000 อ.สุภาวดี 

โครงการประกนัคุณภาพภายใน ผูบ้ริหาร/ครูผูส้อน พ.ค.53-เม.ย.54 5,000 อ.สุภาวดี 

งานนิเทศการสอน ครูอาจารยพ์ณิชยการกรุงเทพทุกระดบั พ.ค.53-มี.ค.54 1,000 อ.ศรายทุธ 

งานวจิยัในชั้นเรียน มีผลงานวจิยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยท่านละ1วชิา ตลอดปีการศึกษา 1,000 อ.จรัสภทัร 

 
แผนพฒันาศกัยภาพนกัศึกาษา 

   
โครงการสนบัสนุนการศึกษากบัองคก์ารภายนอก (ฝึกงาน) รร.ไดรั้บการสนบัสนุนการศึกษาจากสถานอยา่งนอ้ย20 ตลอดปีการศึกษา 30,000 อ.สภาวดี 

โครงการพฒันาหลกัสูตรและเทียบโอนความรู้ โรงเรียนมีหลกัสูตรเทียบโอนความรู้ภายใน 1ก.ค.-30ก.ย.53 4,000 อ.สุวรรณา 

โครงการวจิยัการลาออกของนกัเรียนนกัศึกษา รร.รับทราบปัญหาและสาเหตุการออกกลางคนั ตลอดปีการศึกษา 1,000 อ.จรัสภทัร 

โครงการจดัท าแผนการสอนสมรรถนะ มีกระบวนการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 1เม.ย.-31พ.ค.53 2,000 อ.สิริศกัด์ิ 

โครงการกิจกรรมระบบ PDCA นกัเรียนพณิชยการกรุงเทพปวช.ปวส. พ.ค.53-เม.ย.54 2,000 อ.เจษฎาพร 
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