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แผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2554 
 

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 8 ปี 

2) ผูจ้ดัการ 
ดร.บงัอร       เบญ็จาธิกุล 

 

 
ดุษฎีบณัฑิต 

 
การบริหาร 

 
ตั้งแต่  12  มิถุนายน  2546 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา 8 ปี 

 
3) ผูอ้  านวยการ 
นายดวงฤทธ์ิ     เบญ็จาธิกุล 

 
ปริญญาโท 

 

 
บริหารการศึกษา 

 
 

 
ตั้งแต่  1  มีนาคม  2552 
ถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา  3 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 ตามใบอนุญาตเลขท่ี  กต  
5/2530 โดยมีนายชวลิต  เบ็ญจาธิกุล   เป็นผูจ้ดัการและนายรังสรรค ์  กุศลสร้าง  เป็นอาจารยใ์หญ่   เปิดสอน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาการ
บญัชี  สาขาวชิาการขาย                                                                 

ปีการศึกษา 2532 ขอขยายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  
สาขาวชิาการบญัชี  และสาขาวชิาตลาด   

ปีการศึกษา 2540 ขอเพิ่มหลกัสูตร ปวช.  และ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ บริหารโดย ดร.บงัอร เบญ็จาธิกุล เป็นผูรั้บใบอนุญาตและ
เป็นผูจ้ดัการ มีนายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล  เป็นผูอ้  านวยการ  เปิดการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(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 สาขาวชิาพณิชยการ 
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      57 คน 
 - เจา้หนา้ท่ีธุรการ  จ านวน        6 คน 
 - นกัการภารโรง   จ านวน        2 คน 
 - พนกังานรักษาความปลอดภยั จ านวน        1 คน  
 - นกัเรียน   จ านวน 1,312 คน 
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ส่วนที่ 2: แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
วสัิยทัศน์   

โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาท่ีมุ่งผลิตนกัเรียนใหมี้ความเป็นเลิศ
ทางวชิาการและวชิาชีพ  มีครูผูส้อนเป็นครูมืออาชีพ  และเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับในชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
 

วตัถุประสงค์ 
โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ  มีการด าเนินงานโดยมุ่งพฒันาเก่ียวกบัผูเ้รียนผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และ

โรงเรียน ดงัน้ี 
1. มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ  มีความเป็นเลิศทางวชิาการและวชิาชีพ  เป็นท่ียอมรับ

ของสถานประกอบการ  
2. มุ่งใหค้รูมีความรู้ความสามารถในวชิาท่ีสอน  มุ่งมัน่ในการพฒันาศกัยภาพใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงของวชิาการและเทคโนโลย ีรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ี  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัเรียน 
3.  มุ่งใหผู้บ้ริหารมืออาชีพเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน  และโรงเรียนไดรั้บการ

ยอมรับจากชุมชน  
 

พนัธกจิ        
โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพไดก้ าหนดพนัธกิจการด าเนินการไวด้งัน้ี 
1.     จดัการเรียนการสอน  และกิจกรรมหลากหลายใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ และสร้างความร่วมมือ

กบัสถานประกอบการ  ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาในสถานการณ์จริง 
2.     ส่งเสริม สนบัสนุน  และพฒันาครู ใหมี้ความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ี   รับผิดชอบ 
3.     พฒันาระบบการบริหารการจดัการใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน  และส่งเสริม  สนบัสนุน

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและชุมชน  

ยุทธศาสตร์พฒันาด้านวชิาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาการจัดการสอน 
 1.1. แผนงานการจัดการสอน 

1.1.1. โครงการอบรมพฒันานักเรียน นักศึกษา 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมการฝึกงาน 
1.1.2. โครงการพฒันาการเรียนรู้แบบสมรรถนะ 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบสมรรถนะ 
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1.1.3. โครงการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมคน้ควา้เพื่อประกอบการเรียนแต่ละรายวชิา 
1.1.4. โครงการพฒันาการเรียนการสอน 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือของครูผูส้อน 
- กิจกรรมการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการสอน 
1.1.5. โครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ ผู้ทีจ่ะส าเร็จการศึกษา 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมสอบมาตรฐานวชิาชีพผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษา 
1.1.6. โครงการทัศนศึกษาของผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมทศันศึกษาแบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(การเกษตร) 
- กิจกรรมทศันศึกษาสถานประกอบการ (ธนาคารแห่งชาติ) 
1.1.7 โครงการแลกเปล่ียนครู 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนครูทางวชิาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาศักยภาพผู้เรียน 
2.1. แผนงานพฒันาศักยภาพผู้เรียน 

2.1.1.  โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมสัปดาห์วชิาการ 

 - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาชีพภายนอก 
 - กิจกรรมการวจิยัในชั้นเรียน 
 2.1.2.  โครงการรณรงค์เลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 -งานวชิาการ 
 -กิจกรรมไปเลือกตั้ง 
 2.1.3  โครงการศึกษาดูงานของสาขาวชิา 
 - งานฝ่ายวชิาการ 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาการบญัชี 
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 - กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาการขาย/การตลาด 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - กิจกรรมอบรมวชิาชีพสาขาวชิา 
 2.1.4 โครงการพฒันาส่งเสริมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
 - กิจกรรมออกฝึกประสบการณ์ (ฝึกงาน) 
 - กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนฝึกงาน 
 - กิจกรรมสัมมนาผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการก่อนการฝึกงาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาทางวชิาการแก่ชุมชน 
3.1. แผนงานทางวชิาการแก่ชุมชน 
 3.1.1. โครงการแสดงผลงานทางวชิาการแก่ชุมชน 
 - งานฝ่ายวชิาการ 
 - กิจกรรมอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
 - กิจกรรมอบรมความรู้เร่ืองการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชน 
 - กิจกรรมอบรมความรู้เร่ืองสารสนเทศ 

3.1.2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมนวดแผนไทย 
3.1.3. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมใหห้้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์พฒันาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาบุคลากร 
1.1. แผนงานพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 

1.1.1. โครงการพฒันาบุคลากร 
- งานฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการศึกษาและดูงานนอกสถานท่ี 
- กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา 
-กิจกรรมการศึกษาต่อของครู 
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ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาพฤติกรรม 
1.1. แผนงานพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1.1. โครงการพฒันาพฤติกรรม 
- งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมบนัทึกความดี 
- กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมการอบรมการแต่งกาย 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
1.1.2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
- งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- กิจกรรมการปลูกตน้ไมแ้ละดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
1.1.3. โครงการวนัส าคัญ 
- งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัอาสาฬบูชา 
- กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
- กิจกรรมวนัวสิาหบูชา 
- กิจกรรมวนัไหวค้รู 
- กิจกรรมวนัครูแห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัสงกรานต ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาการบริหารจัดการ 
 2.1.  แผนพฒันาการบริหารจัดการ 

 2.1.1. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 - งานฝ่ายบริหาร 

  - กิจกรรมจดัท าและพฒันาฐานขอ้มูลดา้นบริหารจดัการและการประกนัคุณภาพ 
- กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศ 
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- กิจกรรมพฒันาเวบ็ไซด์ 
2.1.2. โครงการจัดการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 

 - งานฝ่ายบริหาร 
  - กิจกรรมพฒันาระบบโครงสร้าง 

- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร 
- กิจกรรมพฒันาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.1.3. โครงการพฒันาหลกัสูตรแผนการเรียน 

 - งานฝ่ายบริหาร 
  - กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรแผนการเรียน 

2.1.4. โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน นักศึกษา 
 - งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

- กิจกรรมการเยีย่มบา้น 
- กิจกรรม HOOM ROOM 
- กิจกรรมการแนะแนวและใหค้  าปรึกษา 
2.1.5. โครงการพฒันาระบบบริหารงบประมาณ 

 - งานฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมพฒันาระบบบริหารงบประมาณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาสภาพแวดล้อม 
 3.1. แผนงานจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

3.1.1. โครงการพฒันาสภาพภูมิทศัน์โรงเรียนพณชิยการกรุงเทพ 
 - งานฝ่ายอาคารสถานท่ี 

  - กิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละจดัพื้นท่ีบริเวณรอบอาคารและใตอ้าคารใหส้วยงาม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวชิาการ 

4.1. แผนงานสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวชิาการ 
4.1.1. โครงการพฒันาอาจารย์ 
- งานฝ่ายบริหารธุรการ 

  - กิจกรรมส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการตามหน่วยงานต่าง ๆ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาการวจัิย 

5.1. แผนงานวจัิย 
 5.1.1. โครงการประเมินและให้รางวลังานวจัิย 
 - งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 - กิจกรรมการประเมินผลงานวจิยัและมอบรางวลั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาการประกันคุณภาพ 
6.1. แผนงานประกนัคุณภาพ 
 6.1 .1.โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเร่ืองการประกนัคุณภาพ 
 - งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 - กิจกรรมจดัประชุมอาจารยใ์หเ้ขา้ใจเร่ืองการประกนัคุณภาพแบบทิศทางเดียวกนั 
 6.1.2. โครงการผลติบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 

- งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 - กิจกรรมจดัท าคลงัความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

6.1.3. โครงการนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
- งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 - กิจกรรมผลิตนวตักรรมและส่ิงประดิษฐแ์ต่ละสาขาวชิา 
 - กิจกรรมจดัท านวตักรรม งานวจิยั ครู 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 พฒันาสุขภาพและอนามัย 
7.1.1. แผนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยให้กบัผู้เรียน 
 7.1.1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 - งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  - กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการภายใน 
- กิจกรรมการอบรมสร้างจิตท่ีดี 
- กิจกรรมอบรมป้องกนัภยัจากยาเสพติดและความรุนแรง 
- กิจกรรมสางเสริมสุขภาพ (ลีลาศ) 
- กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 พฒันาสานสัมพนัธ์ชุมชน 

8.1 แผนสนับสนุนสานสัมพันธ์ชุมชนภายนอก 
 8.1.1. โครงการสานสัมพนัธ์ชุมชน 
 - งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  - กิจกรรมการใหบ้ริการสถานท่ี 
- กิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9 พฒันาผู้บริหาร 
9.1 แผนการพฒันาผู้บริหาร 
 9.1.1. โครงการพฒันาผู้บริหารมืออาชีพ 
 - งานฝ่ายบริหาร 

  - กิจกรรมอบรมสัมมนาดา้นการบริหาร 
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- กิจกรรมการประชุมระดบัผูบ้ริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10 พัฒนาการประชาสัมพนัธ์และแนะแนว   
10.1 แผนการประชาสัมพนัธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาในโรงเรียนพณชิยการกรุงเทพ 
 10.1.1. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว 
 - งานฝ่ายประชาสัมพนัธ์และแนวแนว 
 - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 - กิจกรรมแนะแนวตามสถาบนั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่11 พัฒนาอาคารสถานที่ 
11.1. แผนปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 11.1.1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 - งานฝ่ายอาคารสถานท่ี 

  - กิจกรรมปรับปรุงท่ีจอดรถภายในสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่12 พัฒนาการจัดซ้ือวสัดุภัณฑ์ 

12.1. แผนจัดซ้ือวสัดุภัณฑ์ 
 12.1.1. โครงการการจัดซ้ือ จัดหา วสัดุภัณฑ์ 
 - งานฝ่ายบริหาร 

  - กิจกรรมจดัซ้ือ จดัหา วสัดุภณัฑ ์    
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ยุทธศาสตร์พฒันาวชิาการ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย มาตรฐานที ่/ 
ตวับ่งช้ีที ่

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ยุทธศาสตร์ พฒันาวชิาการ 

1.1.แผนงานการจดัการ
สอน 

-โครงการทกัษะการท างาน 

-งานฝ่ายวชิาการ 

-กิจกรรมการฝึกงาน 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 
ของผูท่ี้จะฝึกงาน 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษามีทกัษะจาก
ระบบงานบริษทัท่ีฝึกงาน 

-นกัเรียนนกัศึกษามีความรู้
ความเขา้ใจในขั้นตอนการ
ท างาน 

-นกัเรียนนกัศึกษาไดฝึ้ก
ประสบการณ์ 

 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 
บ่งช้ีท่ี 18 

 
 
 
 

             
 
 

อ.ศรายทุธ 
 
 

 

-โครงการพฒันาการเรียนรู้
แบบสมรรถนะ 
-งานฝ่ายวชิาการ 
-กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะ 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อย 70
สามารถวเิคราะห์และสรุป
ความคิดรวบยอดของตนเองได้
อยา่งเป็นระบบ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 70 
สามารถคาดการณ์ก าหนด

มาตรฐานท่ี  2 
บ่งช้ีท่ี 10 

             

 
 

อ.สุวรรณา 
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เป้าหมายแนวทางการตดัสินใจ
ได ้

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาคิดคน้และ
ลงมือปฏิบติัเพ่ือการเพ่ิมทกัษะ
ในการเรียนรู้ 

-นกัเรียนนกัศึกษามีการเรียนรู้
ดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

-ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
และการมีส่วนร่วมต่อเพ่ือน
ร่วมกลุ่ม 

โครงการคน้ควา้ทาง
อินเตอร์เน็ต 
-งานฝ่ายวชิาการ 
-กิจกรรมคน้ควา้เพ่ือ
ประกอบการเรียนแต่ละ
รายวชิา 
 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 80 มี
การใชอิ้นเตอร์เน็ต 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 80 
รู้จกัเรียนรู้วธีิของตนเอง 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษามีนิสยัการ
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตและ
รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน ์

-นกัเรียนนกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1  
บ่งช้ีท่ี 4 

             
 

 

อ. สิริศกัด์ิ  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาการจดัการสอน 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 

      โครงการ/ งาน/กจิกรรม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งานกจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

โครงการพฒันาการเรียนการ
สอน 
-งานฝ่ายวชิาการ 
-กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือ
ของครูผูส้อน 
- กิจกรรมการใชเ้ทคโนโลยี
ช่วยในการสอน 

เชิงปริมาณ 

-มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท า
แผนจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความถนดั และ
ความสามารถของผูเ้รียน 
คิดเป็นร้อยละ 75 

-มีระบบการนิเทศการสอน
และน าผลไปปรับปรุงการ
สอนอยา่งสม ่าเสมอ คิดเป็น
ร้อยละ 80 

-มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนอง
ความสามารถทางวชิาการ 
และความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รียน คิดเป็น 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-กระบวนการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพมาก

มาตรฐานท่ี  2 
บ่งช้ีท่ี 11 
บ่งช้ีท่ี  14 
 

             
 

 

อ.ศรายทุธ 
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ยิง่ข้ึน 

-การน านวตักรรมท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนมาใชใ้ห้
มากยิง่ข้ึน 

-การนิเทศการสอนและน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

-ครูมีความกระตือรือร้น ใน
การท่ีจะพฒันาการเรียนการ
สอน 

-นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บ
ความรู้และทกัษะ จากการ
เรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงการทศันศึกษาของ
ผูเ้รียน ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี 
-งานฝ่ายวชิาการ 
-กิจกรรมทศันศึกษาแบบภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน(การเกษตร) 
- กิจกรรมทศันศึกษาสถาน
ประกอบการ(ธนาคาร
แห่งชาติ) 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 
80 สนใจแสวงหาความรู้
แหล่งต่าง ๆ รอบตวั 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 
80 รู้จกัเรียนรู้วธีิของตนเอง 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาไดเ้รียนรู้
จากสภาพจริง 

มาตรฐานท่ี  1 
บ่งช้ีท่ี 1 
บ่งช้ีท่ี 8 
บ่งช้ีท่ี 9 

             
 

 

อ.ศรายทุธ 
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-นกัเรียนนกัศึกษาได้
คน้ควา้หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ภายนอก 

-นกัเรียนนกัศึกษาสรุป
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
ภายนอก 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 แผนพฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์ พฒันาวชิาการ 

2.1 แผนพฒันาผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

โครงการสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ ผูท่ี้จะส าเร็จ
การศึกษา 
-งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมสอบมาตรฐาน
วชิาชีพผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษา 
- กิจกรรมติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เชิงปริมาณ 

-ด าเนินการสอบมาตรฐาน
วชิาชีพแก่นกัเรียนนกัศึกษา 
ท่ีจะจบการศึกษา ในปี
การศึกษา 2554 ดงัน้ี 

ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ระดบั ปวช.)  
ปีท่ี 3 เขา้สอบไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของผูท่ี้จะจบ
การศึกษา 

ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)  
ปีท่ี 2 เขา้สอบไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของผูท่ี้จะจบ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาท่ีจะ 

จบการศึกษา 

 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  1 
บ่งช้ีท่ี 6 
บ่งช้ีท่ี  7 
 

             
 

 
 
 
 

อ.สุภาวดี 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนพฒันาศักยภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

 
ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยทุธศาสตร์ พฒันาวชิาการ 

3.1. แผนงานพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน 
โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียน 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมสปัดาห์วชิาการ 
- กิจกรรมการแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาชีพภายนอก 
- กิจกรรมการวจิยัในชั้น
เรียน 
 
 

 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 75 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ ์

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 80 
สามารถน าส่ือความคิดผา่น
การพดู การเขียนหรือ
น าเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ  
-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 70 
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษามี
ประสิทธิภาพทางการเรียนได้
ระดบัเกณฑม์าตรฐานของ
อาชีวศึกษา 

-นกัเรียนนกัศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
มาตรฐานท่ี  1 
บ่งช้ีท่ี 1 
บ่งช้ีท่ี  2 
บ่งช้ีท่ี 3 
บ่งช้ีท่ี  4 
บ่งช้ีท่ี 6 
บ่งช้ีท่ี  7 
 

             
 

 
 
 

อ. เจริญรัตน ์
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนพฒันาทางวชิาการแก่ชุมชน 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย มาตรฐานที ่/ 
ตวับ่งช้ีที ่

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ยุทธศาสตร์ พฒันาวชิาการ 

4.1. แผนงานทางวชิาการแก่
ชุมชน 
โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียน 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมแสดงผลงานของ
แต่ละชุมชน 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80% ของเวลาเรียน 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ใจ
สามารถและความถนดั 

-นกัเรียนนกัศึกษามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

-นกัเรียนนกัศึกษามีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมชุมชน 

 
 
 
มาตรฐานท่ี  4 
บ่งช้ีท่ี 27 

 

             
 

 

 
 
 

อ.ณภศั 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมนวดแผนไทย 
 

เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีการน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาตรฐานท่ี 2 
บ่งช้ีท่ี 19 
มาตรฐานท่ี 4 
บ่งช้ีท่ี 27 

              

อ.ศรีรัตน ์
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มาในการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีการสนบัสนุน
ใหแ้หล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาและชุมชน เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

-การจดัการท าหลกัสูตจรท่ี
เหมาะสมกบัชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

-พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

-สนบัสนุนใหมี้การน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ
เรียนการสอน 
 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- งานฝ่ายวชิาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพ
ระดบัดี 

มาตรฐานท่ี  4 
บ่งช้ีท่ี 27 

 

             อ.เกศรินทร์ 
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-สถานศึกษามีการใหบ้ริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศทุก
รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด  คิด
เป็นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
หลากหลายและทนัสมยัของ
ชุมชน 

-สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีสมบูรณ์ส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษา 

-สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์และเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์พฒันาบุคลากร 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนพฒันาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์ พฒันา
บุคลากร 

1.1. แผนงานพฒันา
บุคลากรในสถานศึกษา 
โครงการพฒันาบุคลากร 
- งานฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมพฒันาบุคลากร
ดา้นการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการศึกษาและดู
งานนอกสถานท่ี 
- กิจกรรมการประชุม 
อบรม สมัมนา 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

-ครูร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของ
วชิาชีพ 

-ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาผูเ้รียน 

-ครูร้อยละ 80 มีการแสวงหาความรู้
และเทคนิควธีิการใหม่ ๆ  
-ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความเขา้ใจ
มาตรฐานอาชีวศึกษา 

-ครูร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
เรียนรู้ของตนเอง 

-ครูร้อยละ 80 มีความสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้
ของตนเอง 

-ครูร้อยละ 80 มีการวจิยัเพื่อ

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2 

บ่งช้ีท่ี 16 

             

 
 
 
 
 

อ.พิทยาพล 
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 พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน า
ผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

-สถานศึกษามีการพฒันาบุคลากร
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ครูทุก
คนไดรั้บการประชุมอบรมและดู
งานอยา่งนอ้ยคนละ 20 ชัว่โมง/ปี 

เชิงคุณภาพ 

-บุคลากรภายในสถานศึกษา
ปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-บุคลากรน าความรู้พฒันาตนเอง
ดา้นเทคนิควธีิการสอนและการ
วดัผลประเมินผล 

-บุคลากรน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และส่ือการสอนท่ีทนัสมยัมาใชใ้น
กระบวนการเรียนการสอน 

-บุคลากรเขา้ใจมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะบริหารจัดการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนพฒันาพฤตกิรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 
 

 

ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะบริหารจดัการ 
1.1 แผนงานพฒันา
พฤติกรรมดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการพฒันาพฤติกรรม 
-งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมบนัทึกความดี 
- กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมการอบรมการแต่ง
กาย 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์
- กิจกรรมปันน ้ าใจจากพ่ีสู่
นอ้ง 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80% 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 5 
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษามีความ
รักและสามคัคีเพ่ิมมากข้ึน 

-นกัเรียนนกัศึกษามีความ
ภูมิใจและรักสถานศึกษา 

-นกัเรียนนกัศึกษาและครู
มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนั 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 

บ่งช้ีท่ี 3 

มาตรฐานท่ี 3 

บ่งช้ีท่ี 25 

              
 
 
 
 

อ. เจริญรัตน ์
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 
-งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
-กิจกรรมการปลูกตน้ไมแ้ละ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80% 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย
กวา่ 2 กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษา
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 
-นกัเรียนนกัศึกษามีการ
พฒันาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มใหน่้าอยู ่
 

มาตรฐานท่ี 3 

บ่งช้ีท่ี 26 

              

อ. อุดร 

-โครงการวนัส าคญั 

- งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

- กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัอาสาฬหบูชา 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อย
ละ 75 มีระเบียบวนิยั
ความรับผิดชอบ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อย

มาตรฐานท่ี 1 

บ่งช้ีท่ี 5 

มาตรฐานท่ี 3 

บ่งช้ีท่ี 25 

             
 

 

อ.บุณยรัตน 
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- กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
- กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 
- กิจกรรมวนัไหวค้รู 
- กิจกรรมวนัครูแห่งชาติ 
- กิจกรรมวนัสงกรานต ์
 
 
 

 

ละ 75 มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเห็น
ความส าคญัของวนั
ส าคญัต่าง ๆ  
-นกัเรียนนกัศึกษาได้
แสดงออกในส่ิงท่ี
เหมาะสม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  แผนพฒันาการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

 

เป้าหมาย 
 

 

ตวับ่งช้ี 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ 

 

ผู้รับผดิชอบ 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 

2.1 แผนพฒันาการบริหาร
จดัการ 
โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ 

- งานฝ่ายบริหาร 

-กิจกรรมจดัท าและพฒันา
ฐานขอ้มูลดา้นบริหาร
จดัการและการประกนั
คุณภาพ 
- กิจกรรมพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
- กิจกรรมพฒันาเวบ็ไซด ์

เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีการจดัการ
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็น
ระบบคิดเป็นร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีการ
ใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือ
ต่อการการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-สถานศึกษามีการจดั
องคก์ร โครงสร้างการ
บริหาร ระบบการบริหารท่ี
มีความคล่องตวั 

-สถานศึกษามีการจดัและ
ใชท้ั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 34 

              
 
 
 
 

อ.พรหมรัตน ์
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

โครงการจดัการบริหาร
อยา่งมีส่วนร่วม 

-งานฝ่ายบริหาร 

- กิจกรรมพฒันาระบบ
โครงสร้าง 
- กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมบุคลากร 
- กิจกรรมพฒันาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีการจดั
องคก์ร โครงสร้างการ
บริหาร และระบบการ
บริหารท่ีมีความคล่องตวัสูง
คิดเป็นร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีระบบและ
ด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นไปตาม
กฎกระทรวงคิดเป็นร้อยละ 
100 

-สถานศึกษามีการบริหาร
แบบเชิงกลยทุธ์และใช้
หลกัการมีส่วนร่วมคิดเป็น
ร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีการบริหารท่ี
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80  

 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 34 

             
 

 

อ. สุวรรณา 
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เชิงคุณภาพ 

-สถานศึกษาพฒันาระบบ
การบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-สนบัสนุนใหก้รรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ
สถานศึกษา 

-สนบัสนุนใหมี้ระบบการ
ประกนัคุณภาพท่ีถูกตอ้ง 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
แผนการเรียน 
-งานฝ่ายบริหาร 
-กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรแผนการเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 80 

-สถานศึกษาจดัใหมี้
รายวชิา/กิจกรรมท่ี
หลากหลายผูเ้รียนเลือก
เรียนตามความสนใจคิดเป็น 

ร้อยละ75 

-สถานศึกษามีการน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 80 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 

 

             
 

 

อ. มุทิตา 
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-สถานศึกษามีการ
สนบัสนุนใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้และใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 75 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี 

 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
นกัศึกษา 
-งานฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมการเยีย่มบา้น 
- กิจกรรม HOOM 
ROOM 
- กิจกรรมการแนะแนว
และใหค้ าปรึกษา 

เชิงปริมาณ 

-สถานศึกษามีการจดัระบบ
การบนัทึกการรายงานผล 
และส่งต่อขอ้มูล คิดเป็นร้อย
ละ 80 

-สถานศึกษามีการจดัและ
พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนอยา่งเขม้แขง็ คิดเป็น
ร้อยละ 80 

-สถานศึกษามีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวชิาการ
ของผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนนกัศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

มาตรฐานท่ี 3 

บ่งช้ีท่ี 22 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 

             
 

 

อ. สิริศกัด์ิ 
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โครงการพฒันาระบบ
บริหารงบประมาณ 

-งานฝ่ายบริหาร 

-กิจกรรมพฒันาระบบ
บริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 

-มีการบริหารจดัการ
งบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบั
เกณฑคุ์ณภาพ ดี 

เชิงคุณภาพ 

-พฒันาระบบการบริหาร
งบประมาณ 

-บริหารจดัการงบประมาณท่ี
ดีสามารถตรวจสอบได ้

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 
 

 

             
 

 

อ. ธีระพล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
3.1 แผนงานจดั
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
โครงการพฒันาสภาพภูมิ
ทศัน์โรงเรียนพณิชยการ
กรุงเทพ 
-งานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
-กิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละ
จดัพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคาร
และใตอ้าคารใหส้วยงาม 
 
 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 

-นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่ต ากวา่ 2 
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษารู้คุณค่า
ของส่ิงแวดลอ้ม 

-นกัเรียนนกัศึกษามีการ
พฒันาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มใหน่้าอยู ่

มาตรฐานท่ี 2 

บ่งช้ีท่ี 15 
 

             
 

 
 
 
 
 
 

อ. อนุศกัด์ิ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาให้อาจารย์ร่วมประชุม 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
4.1 แผนงานสนับสนุน
ให้อาจารย์ร่วมประชุม
วชิาการ 
 โครงการพฒันาอาจารย์
เขา้ร่วมประชุมวชิาการ 
-งานฝ่ายบริหาร 
-กิจกรรมส่งอาจารยเ์ขา้
ร่วมประชุมวชิาการตาม
หน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

-ครูร้อยละ 80 ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมวชิาการ 
-ครูร้อยละ 80 ไดรั้บการ
พฒันาทางความรู้วชิาการ 

-ครูร้อยละ 80 มีผลงานทาง
วชิาการ 

-สถานศึกษามีการพฒันา
บุคลากรอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ครูทุกคนไดรั้บการ
ประชุมอบรมและดูงานอยา่ง
นอ้ยคนละ 20 ชัว่โมง/ปี 

เชิงคุณภาพ 

-บุคลากรภายในสถานศึกษามี
ความรู้ทางวชิาการอยา่ง
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรน าความรู้วชิาการมา
เผยแพร่ 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 

             
 

 
 
 
 
 

อ. ธมกร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5  พฒันางานวจิยั  
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
5.1 แผนงานวจิยั 
 โครงการประเมินและให้
รางวลังานวจิยั 
-งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
-กิจกรรมการประเมินผล
งานวจิยัและมอบรางวลั 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

-ครู ร้อยละ 80 มีผลงาน
การวจิยั 

-ครู ร้อยละ 80 ไดรั้บการ
ประเมินการวจิยั 

-มีครูไดรั้บมอบรางวลั
วจิยัดีเด่นประจ าปี อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คน 

เชิงคุณภาพ 

-ครู มีความรู้เร่ืองงานวจิยั 

-ครู มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานดา้นประกนั
คุณภาพ 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 

บ่งช้ีท่ี 34 

             
 

 
 
 
 
 

อ. จรัสภทัร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6  พฒันาการประกนัคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
6.1 แผนงานประกนั
คุณภาพ 
 โครงการส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองประกนั
คุณภาพ 
-งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
- กิจกรรมจดัประชุม
อาจารยใ์หเ้ขา้ใจเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพในทิศทาง
เดียวกนั 
 

เชิงปริมาณ 

-ครู ร้อยละ 80 เขา้ร่วม
ประชุมเร่ืองการประกนั
คุณภาพ 

-ครู ร้อยละ 80 ไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจดา้น
การประกนั 

-สถานศึกษาจดัประชุม
อาจารยเ์ร่ืองการประกนั
อยา่งนอ้ย สปัดาห์ละ 1 
คร้ัง 

เชิงคุณภาพ 

-ครูรู้ระบบงานประกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-ครูด าเนินงานประกนัใน
แนวทางเดียวกนั 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 

บ่งช้ีท่ี 34 

             
 

 
 
 
 
 

อ. จรัสภทัร 
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โครงการผลิตบุคลากรดา้น
การจดัการความรู้ 
-งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
- กิจกรรมจดัท าคลงัความรู้
ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
 
 

เชิงปริมาณ 

-ครู มีความรู้ท่ี
หลากหลาย ร้อยละ 80 

-สถานศึกษาจดัท าคลงั
ความรู้แลกเปล่ียน อยา่ง
นอ้ย 3 เร่ือง/ปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

-ครู แสดงความรู้ท่ี
หลากหลาย 

-สถานศึกษามีคลงัความรู้
เกิดข้ึนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 34 
 

              

อ.มนสัชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
6.1 แผนงานประกนั
คุณภาพ 
โครงการนวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ ์
-งานฝ่ายประกนัคุณภาพ 
-กิจกรรมการผลิต
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์
แต่ละสาขาวชิา 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

-จ านวนนกัเรียนนกัศึกษา 
ไม่นอ้ยละร้อยละ 80 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

-จ านวนผลงานมีไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 75  
เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษามีการ
พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ 

-นกัเรียนนกัศึกษามี
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์
ในการผลิตนวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ ์

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 5 

บ่งช้ีท่ี 29 

 

             
 

 
 
 
 
 

อ. จรัสภทัร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่7  พฒันาสุขภาพและอนามยั  
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
7.1 แผนส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยัให้กบัผู้เรียน 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั 
-งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการภายใน 
- กิจกรรมการอบรมสร้าง
จิตท่ีดี 
- กิจกรรมอบรมป้องกนัภยั
จากยาเสพติดและความ
รุนแรง 
 

เชิงปริมาณ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ 
80 มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาร้อย 80 
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ
ติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุ่น
แรง 

เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนนกัศึกษาไดรั้บ
การบริการดา้นอนามยั
อยา่งทัว่ถึง 

-นกัเรียนนกัศึกษารู้จกั
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 

บ่งช้ีท่ี 5 

มาตรฐานท่ี 3 

บ่งช้ีท่ี 25 

             
 

 
 
 
 
 

อ. เจษฎาพร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่8  พฒันาสานสัมพนัธ์ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหารจดัการ 
8.1 แผนสนบัสนุนสาน
สัมพนัธ์ชุมชนภายนอก 
 โครงการสานสมัพนัธ์ชุมชน 
-งานฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
- กิจกรรมการใหบ้ริการ
สถานท่ี 
- กิจกรรมการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

เชิงปริมาณ 

-ครูร้อยละ 90 มีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน
ผูป้กครองและชุมชน 

-สถานศึกษาเป็นแหล่งใน
การแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชนคิดเป็นร้อย
ละ 75 

-สถานศึกษาจดัใหมี้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
คิดเป็นร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

-ครูนกัเรียนนกัศึกษา
ไดรั้บโอกาสพบปะและ
บริการชุมชน 

-ครูนกัเรียนนกัศึกษาได้
เขา้มามีส่วนร่วมกบั
ชุมชน 

 

มาตรฐานท่ี 4 

บ่งช้ีท่ี 27 

 

             
 

 

อ.เจริญรัตน ์
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-ครูนกัเรียนนกัศึกษาได้
แลกเปล่ียนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเพื่อการศึกษาหา
ความรู้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่9  พฒันาผู้บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
9.1 แผนพฒันาผู้บริหาร 
 โครงการพฒันา
ผูบ้ริหารมืออาชีพ 
-งานฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมการใหบ้ริการ
สถานท่ี 
- กิจกรรมการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 

-ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนใน
การท างานอยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพ
ระดบัดี 

-ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมและมี
วสิยัทศัน์อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพ
ระดบัดี 

-ผูบ้ริหารมีความสามารถในการ
บริหารวชิาการและเป็นผูน้ า
ทางวชิาการอยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพ
ระดบัดี 

-ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-ผูบ้ริหารมีการพฒันาตนเองใน
ดา้นการบริหารจดัการ 

-ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใหก้บั

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32 

 

             
 

 
 
 
 
 

อ. เฉิดโฉม 
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ผูบ้ริหารการศึกษา 

-สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารได้
แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่10  พฒันาการประชาสัมพนัธ์และแนะแนว 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
10.1 แผนการ
ประชาสัมพนัธ์และแนะ
แนวการเข้าศึกษาใน
โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ 
 โครงการประชาสมัพนัธ์
และแนะแนว 
-งานฝ่ายประชาสมัพนัธ์
และแนะแนว 
- กิจกรรมสร้างส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 
-กิจกรรมแนะแนวตาม
สถาบนั 

เชิงปริมาณ 

-จดัแนะแนวศึกษาต่อตาม
สถาบนัท่ีอยูใ่นเกณฑอ์ยา่ง
นอ้ย 30 สถาบนั 

-จดัแนะแนวศึกษาต่อโดย
การจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ติดตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น บริเวณ
หนา้ปากซอยถนนหลกั ๆ 
หรือหนา้บริเวณ
สถานศึกษาของตนเอง 

-แนะแนวใหน้กัเรียน 
นกัศึกษาปัจจุบนัของ
สถานศึกษา ชกัชวนรุ่นนอ้ง
สถาบนัเดิม ไม่นอ้ยกวา่ 20 
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

-ช่วยเหลือนกัเรียนนกัศึกษา

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6 

บ่งช้ีท่ี 32  

 

             
 

 
 
 
 
 
 

อ. มุทิตา 
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ท่ียากจนและดอ้ยโอกาสเขา้
มาศึกษาต่อ 

-ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารภายในโรงเรียน
ออกสู่ชุมชนและสงัคม 

-ผูป้กครองนกัเรียน 
นกัศึกษาตลอดจน
ประชาชน โดยทัว่ไป มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
บทบาทหนา้ท่ี และภารกิจ
ของสถาบนั รู้จกัสถาบนั 
เพ่ิมมากข้ึน ในระดบัท่ีท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
สนบัสนุนใหบุ้ตรหลาน
สมคัรเขา้ศึกษาต่อท่ีสถาบนั
เพ่ิมมากข้ึน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่11  พฒันาอาคารสถานที ่
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
11.1.  แผนปรับปรุง
อาคารสถานที ่
 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 
-งานฝ่ายอาคารสถานท่ี  
- กิจกรรมปรับปรุงท่ีจอด
รถภายในสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 

-ปรับปรุงหอ้งพยาบาล 

-ปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถ 

-ปรับปรุงหอ้งพิมพดี์ด 

เชิงคุณภาพ 

-อาคารสถานท่ีของโรงเรียน
อยูใ่นสภาพท่ีมัน่คงแขง็แรง 

-สภาพอาคารสถานท่ีเกิด
ความสวยงาม 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  2 
บ่งช้ีท่ี 14 
มาตรฐานท่ี 6 
บ่งช้ีท่ี 32 
 

             
 

 
 
 
 
 

อ. อนุศกัด์ิ 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่12  พฒันาการจดัซื้อ วสัดุภณัฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ระยะเวลาด าเนินการ งบ ประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหาร
จดัการ 
12.1.  แผนจดัซื้อวสัดุภัณฑ์ 
 โครงการการจดัซ้ือ จดัหา 
วสัดุภณัฑ ์
-งานฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมจดัซ้ือ จดัหา วสัดุ
ภณัฑ ์

เชิงปริมาณ 

-วสัดุ-อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนของแต่ละ
สาขาวชิา 

เชิงคุณภาพ 

-คุณภาพของครุภณัฑท่ี์
เป็นไปตามคุณลกัษณะท่ี
ก าหนด 

 
 
 
มาตรฐานท่ี  2 
บ่งช้ีท่ี 12 
มาตรฐานท่ี 6 
บ่งช้ีท่ี 32 

             
 

 
 
 
 
 

อ.ธีระพล 
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ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 
 


