
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

สํานักประกันคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ



 

 

รูปแบบและวิธีการเขียนโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ประจําปีการศึกษา 2557 

 โครงการ  คือ  การวางแผนอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องอาศัย
ทรัพยากรในการดําเนินงาน  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่แผนวางไว้ 

 การเขยีนโครงการจึงเป็นส่วนสําคญัส่วนหน่ึงของการวางแผน ที่จะทําให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 

 ความสําคัญของโครงการ 

 เน่ืองจากโครงการ (Project) เป็นสารที่ เรียบเรียงข้ึนเป็นขั้นตอน และมีแผนปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังน้ันโครงการจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของแผนการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน 

 การวางแผนโครงการ   มีกระบวนการและข้ันตอนเช่นเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไป คือ ประกอบด้วย 
การกําหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล  การพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา  ค้นหาโอกาส    
เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้  หรือวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ทบทวน และ
การประเมินผลโครงการ  ดังน้ันโครงการจึงมีความสําคัญต่อแผนการการปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 

 1. ช่วยช้ีให้เห็นถึงปัญหา และภูมิหลังของการทํางาน 
 2. ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน 
 4. ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง เพราะมีรายละเอียดการ
ใช้ทรัพยากรท่ีชัดเจน 
 5. ช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการดําเนินงาน  
 6. ช่วยลดความขัดแย้ง และขจัดความซ้ําซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพราะแต่ละ
หน่วยงาน มีโครงการที่ได้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคลในหน่วยงาน 
 7. สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ 
 8. สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน และสร้างความมั่นใจในการดําเนินงานให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 9. สามารถควบคุมการทํางานได้สะดวก ไม่ซ้ําซ้อน เพราะงานได้แยกออกเป็นส่วน ๆ ตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลักษณะของโครงการที่ดี 

 โครงการที่ดี  ต้องมีลักษณะที่สําคัญ  ดังน้ี 

1. ต้องมีความชดัเจน 

  ความชัดเจนของโครงการ  หมายถึง  ต้องตอบคําถามของผู้ที่อ่านโครงการได้ ทั้งด้านเนื้อหาของ
โครงการ  และความชัดเจนของภาษา 
 2.  มีความเป็นไปได้ 

   หมายถึง  วิธีการต้องมีความชัดเจน  เมื่อมีการดําเนินโครงการตามลําดับขั้นแล้วมีความเป็นไปได้สูง
ว่าโครงการจะประสบความสําเร็จ  หรือบอกได้ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด 

 3.  ประหยัด 

   การแก้ปัญหามีหลายวิธีที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ  ซึ่งแต่ละวิธีการต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  มี
ระยะเวลาที่ใช้  รวมถึงทรัพยากร  ดังน้ัน  การที่มีหลายวิธีการในการตอบปัญหาเดียวกัน จึงควรที่จะเลือกทางเลือก
ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากที่สุด 

 4.  มีประสิทธิภาพ 

   การดําเนินโครงการที่ประหยัดทั้งเวลา  ทรัพยากร  และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือตามที่ต้ัง
วัตถุประสงค์ไว้  เรียกว่าเป็นการทําโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 5.  มีความเช่ือม่ันสูง 

   โครงการท่ีดีต้องมีความเช่ือมั่นสูงว่า  มีความเป็นไปได้  และหากเปลี่ยนผู้ดําเนินโครงการหรือ
ผู้จัดการโครงการก็สามารถดําเนินการได้ประสบผลสําเร็จได้ใกล้เคียงกัน  หรือเกิดผลลัพธ์เท่าเดิมหากนําโครงการ
น้ันไปดําเนินการที่อ่ืน ๆ 

 6.  มีการประเมินผลได้ 

   โครงการที่ดี  ต้องสามารถประเมินผลได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ มีความแตกต่าง
มากน้อยเพียงใดกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ดังน้ันการกําหนดผลลัพธ์จึงควรต้ังเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้จริง  อันจะเป็น
ตัวบ่งบอกผลสัมฤทธ์ิของโครงการในที่สุด 
 
ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

 1. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ  ดําเนินการโดย 

 -   ศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหาปัญหา 
 -   กําหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา 
 -   กําหนดแนวทางแก้ไข 



 

 

 2. การเขียนโครงการ  มีเทคนิค  ดังน้ี 

 -   ก่อนลงมือ  ต้องต้ังคําถามและตอบคําถาม  ๕  W  ๑  H   
(what  Where  When  Why  Who และ How)    
 -  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ  กรณีที่ต้องนําเสนอโครงการเพ่ือการขออนุมัติ 
 -   ลงมือเขียนโครงการ  โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ  สื่อความหมายได้ชัดเจน  และครบตาม
ส่วนประกอบที่ดีของโครงการ 
 -   ปรึกษาผู้ที่ เ ช่ียวชาญในการเขียนโครงการ   หรือประเมินผลโครงการเ พ่ือลดปัญหา   
หรืออุปสรรคระหว่างที่ทําการเขียน  นําเสนอ  และติดตามประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการเขียนโครงการ 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ วิธีการต้ังช่ือควรมีลักษณะ กะทัดรัด สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ 
ของโครงการแสดงถึงลักษณะงานหรือลักษณะเฉพาะของโครงการ อาทิ โครงการจัดการความรู้ โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นต้น 
 
แผนงาน ให้เขียนแผนงานที่ตัวโครงการที่สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์รองรับและสอดคล้อง โดยช่ือของแผนงาน

ในส่วนน้ี สามารถศึกษาได้จากส่วนหน้าของแผนปฏิบัติการฝ่าย โดยข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากสํานักประกันคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  เป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ของโครงการกับมาตรฐาน
ภายในของต้นสังกัด (สช.) ตามตัวบ่งช้ี 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.   เป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ของโครงการกับมาตรฐาน
ภายนอกของ สมศ. ตามตัวบ่งช้ี 
สนองแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาโรงเรียน เขียนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ

สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  ช่ือ-สกุล ผู้รับผิดชอบ  ตําแหน่ง (หัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าส่วนงาน) 
เป็นการบอกให้ทราบว่าบุคคลใด  หรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกแก่การประสานงาน ติดตาม และการตรวจสอบ 
 
ลักษณะโครงการ  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ โครงการใหม่และโครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ช่วงของวันและเวลาในการดําเนินโครงการ 
 

 
หลักการและเหตุผล 

เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจําเป็นในการจัดทําโครงการขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยควร
เขียนเน่ือหาในส่วนน้ีโดยแบ่งเป็น 3 ย่อหน้า ในย่อหน้าที่ 1 ควรเขียนจากการกล่าวถึงสภาพปัจจุบันในหน่วยงาน
หรือสถานศึกษา 

ย่อหน้าที่ 2 ให้เขียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการที่จะได้จากผลของการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 
  ย่อหน้าที่ 3 ใหเ้ขียนถึงโครงการที่จะดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือให้ได้สภาพตามข้างต้น 
 
วัตถุประสงค ์
  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทาง ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานน้ัน  
การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การกําหนดขั้นตอนสําหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม  การกําหนด
วัตถุประสงค์ที่ดีควรประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “SMART” 
 



 

 

 1. S = Sensible  (เป็นไปได้) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ 
 2.   M  = Measurable  ( วัดได้)  วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
 3. A  = Attainable  (ระบุสิ่งที่ต้องการ) วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงาน 
  อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
 4. R = Reasonable  (เป็นเหตุเป็นผล) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน   
 5.  T = Time  ( เวลา) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย  
   เป้าหมายเป็นการคาดหวังล่วงหน้าถึงผลท่ีจะได้รับว่าเป็นปริมาณเท่าใด โดยต้องวัดได้อย่างเป็นตรรกะและ
ต้องมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  เชิงปริมาณ  (ให้ใครเป็นผู้เขา้ร่วมโครงการจํานวนก่ีคน) 
 เชิงคุณภาพ  (ให้ผูท้ี่เข้าร่วมโครงการสามารถทําอะไรได้หรือมีความรู้เรื่องใด) 

 
 
วิธีการดําเนนิงาน 

  วิธีดําเนินงานเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ซึ่งวิธีดําเนินงานจําแนกเป็น
กิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม บางครั้งนิยมเขียนเป็นรูปปฏิทินรวมกับระยะเวลาดําเนินงานที่แสดงถึงลําดับกิจกรรม
ก่อนหลัง เพ่ือให้โครงการน้ันดําเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้จริง ง่ายในการกํากับ
ตรวจสอบ 

 สําหรับการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานต้องจัดสรรกิจกรรมอย่างรอบคอบ และเลือกทาง  ที่ได้ผลดี
ที่สุด มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ ประหยัดงบประมาณ  มีองค์ประกอบที่จะบอกถึง
ความสําเร็จอย่างชัดเจน และสามารถวัดได้อย่างชัดเจน หากใช้การประเมินผลแบบการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน ให้ทําการแสดงและระบุรายละเอียดของกิจกรรมในรูปแบบของตาราง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

กิจกรรม/งาน 
2557 2558 

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

1. ขออนุมัติดําเนินงาน 

    โครงการต่อผู้อํานวยการ 

            

2.  จัดทํากําหนดการอบรม 

     และแจ้งให้ทุกสาขาวิชา 

            

3.  ติดต่อประสานงาน 

     วิทยากรผูอ้บรม 

            

4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

      เอกสารการอบรม  

      อาหารว่าง สถานที่ 

            

5.  ดําเนินการอบรมตาม 
    กําหนดการ 

            

6.  สรุปประเมนิผล 
     โครงการ 

            

7. รายงานผลการ 
    ดําเนินงานโครงการต่อ 
    ผู้อํานวยการ 

            

สถานที่ 

        สถานที่ ดําเนินงาน ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจนและเจาะจงเพ่ือให้สะดวกทั้งแก่ผู้ ดําเนินโครงการ 
ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณ  

 การทํางบประมาณ เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ ที่ผู้เขียนจะต้องระบุเป็นยอดเงินและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่นํามาใช้ในโครงการ ซึ่งจะต้องจัดสรรให้เหมาะกับโครงการ เป็นที่ยอมรับได้ โดยอาจจําแนกเป็น
หมวด ๆ เช่น หมวดค่าบริหารโครงการ หมวดค่าดําเนินโครงการ และหมวดค่าติดตามและประเมินผลซึ่งแต่ละ
หมวดควรมีมาตรฐานในการคิดเป็นต่อหน่วย หรือต่อหัว ครอบคลุมตลอดทั้งเน้ือหาของโครงการเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
อธิบายแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ดําเนินโครงการร่วมและผู้เก่ียวข้องกับโครงการได้ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ    
 เชิงปริมาณ :  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ ตัวช้ีวัดที่ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรอืสิ่งที่มี 
ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จํานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจะ 
เหมาะสําหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน   
   เชิงคุณภาพ :  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วย 
วัดใดๆ แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นคําอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ 
ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายน้ี จึงทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือกรอบกํากับการใช้ 
วิจารณญาณของผู้ประเมิน 
 
การประเมินผลโครงการ    

    เป็นการระบุวิธีประเมินผลและอาจระบุผู้รับผิดชอบในการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลจะถูกต้องมาก
น้อยเพียงใดขึ้นกับความชัดเจนของโครงการ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญของผู้ประเมิน    ซึ่งการประเมินผล จะ
มีทั้งผลบวกและผลลบ โดยการประเมินผลจะสามารถนําไปสู่การปรับปรุงโครงการได้มากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และช่วงระยะเวลาที่ทําการประเมินผลโครงการ โดยการประเมินผล
น้ันต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการตอบสนองที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของโครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการแสดงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากความสําเร็จของโครงการ ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามลําดับของ
ความสําคัญ 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่ใช่หัวหน้าฝ่าย ให้ทําการ
เพ่ิมช่องลงช่ือ ผู้เห็นชอบโครงการ
เพ่ิมเติมลงในโครงการอีก 1 ช่อง 
(สําหรับหัวหน้าฝ่าย) ต่อจากผู้เสนอ
โครงการ 

 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

    ตําแหน่ง 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายคนองเดช   แก้วเนรมิตร) 
             รองผู้อํานวยการ 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (บาทหลวงนพพร   ยอแซฟ) 
       ผู้อํานวยการ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยประจําปีโดยใช้กรอบ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

แผนงาน แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอย่าง ต่อเน่ือง

เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.   กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน 

สนองแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและมีการนํา

ผลการประเมนิมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2556 
 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545   มี
องค์ประกอบในการปฏิรูปการศึกษา  คือ ระบบการบริหารและการจดัการที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งในหมวดที่ 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตราที ่47  กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตราที่ 48  กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
รองรับการประกันคุณภาพจากภายนอกต่อไป 
  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จึงเป็นระบบที่จะทําให้สถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มกีารทํางานอย่างมีทิศทาง  โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นกรอบแนว
ทางการดําเนินงานอย่างมีเป้าหมายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  การดําเนินงานตามแผนเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายน้ัน  ต้องมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง  เพ่ือให้



 

 

มีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษาได้วางแผนได้ในแต่ละปี มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ สถานศึกษาจะได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กระบวนการดําเนินงาน    P-D-C-A (Plan-DO-Check-Act) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน   และประกัน 
คุณภาพภายนอกอย่างย่ิงยวด สํานักงานประกันคุณภาพภายใน  จึงจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างความ
ตระหนักที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และนําผลของการประเมินมาใช้เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารโรงเรียน  โดยดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  จึงจัดโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจําปีโดยใช้กรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษาขึ้นเป็นประจําทุกปี 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการ 
    พัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
2. เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ในการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตาม 
    กรอบมาตรฐานของการอาชีวศึกษาและมาตรฐานของสํานักงานรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
   การศึกษา (องค์การมหาชน) 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  บุคลากรของโรงเรียนทกุคน 
 เชิงคุณภาพ  1. วิทยาลัยมีระบบและกลไกการทํางานประกันคุณภาพภายในที่สอดคลอ้ง 

    และสัมพันธ์กับระบบงานปกติของวิทยาลัย 
2. โรงเรียนใช้ผลการประเมนิมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

วิธีการดําเนนิงานและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม/งาน 
2556 2557 

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

1.  จัดทําแผนปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายใน 

            

2.  จัดทํารายงานประเมิน 

 ตนเองปีการศึกษา 2556 

            

 

 

 



 

 

กิจกรรม/งาน 
2556 2557 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
3.  จัดทํา Annual  Report  

    ปีการศึกษา 2556 
            

4.  ประชุมคณะกรรมการ 

     ประกันคุณภาพภายใน 

            

5.  การตรวจประเมิน 
     คุณภาพภายใน  
   (ตรวจปีการศึกษา 2556) 

            

6.  รายงานผลการตรวจ 
     ประเมินต่อคณะ  
   กรรมการบริหารวิทยาลัย 

            

7. จัดทํารายงานประเมิน      
    ตนเอง (SAR) ประจําปี 
    การศึกษา 2556 

            

8.  จัดทํา Annual  Report  
     ปีการศึกษา 2556 

            

9.  นําผลการประเมินมา
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพปีต่อไป 

            

10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในบนเว็บไซต์ 
สํานักงานประกันคุณภาพ
ภายใน 

            

 

สถานที่  

         วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

 

 



 

 

งบประมาณ  
         งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น    จํานวน 72,000 บาท        ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณ
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ  ดังน้ี 

1. จัดทําแผนงานการประกันคุณภาพภายใน   เป็นเงิน     1,000 บาท 
  2.   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  เป็นเงิน     6,000 บาท 
  3.   การตรวจประเมินคุณภาพภายใน    เป็นเงิน     3,000 บาท 
  4.   จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)   เป็นเงิน     2,000 บาท 
  5.   จัดพิมพ์เอกสารรายงานประจําปี Annual Report       
        เผยแพร่สู่สาธารณะ  เล่มละ 750 บาท x 80 เล่ม  เป็นเงิน   60,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ    
  เชิงปริมาณ :    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  คือ คะแนน 
       เฉลี่ย  3.51 ขึ้นไป 
  เชิงคุณภาพ :   บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนร่วมมือพัฒนาระบบการบริหารของวิทยาลัยอย่างมี 
                                    ประสิทธิภาพ 
 

การประเมินผลโครงการ    
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
1.  วิทยาลัยมรีะบบและกลไกการทํางานประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับระบบงานปกติ

ของวิทยาลัย 
 2.  บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้  ความเขา้ใจ  ความตระหนักและความร่วมมือในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย    

3.  วิทยาลัยสามารถนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     
     ลงช่ือ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายปิติ    มีกมลเวช) 
             หัวหน้าสํานักงานประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
    ลงช่ือ.........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายคนองเดช   แก้วเนรมิตร) 
                      รองผู้อํานวยการ 
 
 
 
    ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (บาทหลวงนพพร   ยอแซฟ) 
                       ผู้อํานวยการ 
 

 
     
 


