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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  จังหวัดพะเยานี้ จัดท า
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากที่สุด  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 10  ประเด็นยุทธศาสตร์   โดยมีผลผลิตหลัก  
คือ  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ  ระยะสั้น    ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้   และโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5  งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร  งบด าเนินงาน     
งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอื่น ๆ โดยตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตลอดจนตอบสนองเป้าหมายของจังหวัดพะเยา  ให้สอดคล้องกันตามล าดับ  
โดยก าหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  และงบประมาณ  เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  ได้น าเสนอแบบปฏิบัติการได้ผ่านการพิจารณาฉบับนี้และเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมุ่งหวังสนองตอบต่อการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารงาน  และการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด  ส าหรับโครงการที่ได้ผ่านการ
พิจารณาแต่ละโครงการมุ่งเน้นการใช้งบประมาณเท่าที่จ าเป็นให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  มีผลงานชัดเจน  ก่อผลในการ
พัฒนาของผู้เรียนเป็นส่วนรวม  และยังความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
 

 ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในอนาคตต่อไปไม่มากก็น้อย  หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้จัดท าขออภัยมา  
ณ  ที่นี้ 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 

ตุลาคม  2558 
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   ส่วนที่  1 
บทน า 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายบริการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาค 
 
พันธกิจ 

    1) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

           3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
    4) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 
เป้าหมายบริการ 
1.  ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

1.1  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. 
1.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัย

พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหา
การออกกลางคันสูง 

1.3  จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา 
1.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
1.5  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง 

2.  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
2.1  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน 

และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง 
2.3  จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4  ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาสองระบบ และการ

จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5  มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี  การสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทนโลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
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2.6  ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ อาชีวศึกษา

วัยแรงงาน อาชีวศึกษาสูงวัยอาชีวศึกษาเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skill และ Reskill ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถาน
พินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และภาคเอกชนจาก
สาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2.8  จัดอาชีวศึกษาทางเลือก อาชีวศึกษาทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาอินเตอร์ 
และอาชีวศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9  เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวศึกษาทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ (R-radio network) 
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

3.1  ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning, Authentic 
Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และ
กรณีภัยพิบัต ิ

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความต้องการ
ของพ้ืนที ่และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยท างาน สูงวัย สตรี ฯลฯ 

- ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์  และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2  ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency) 
โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วย
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตยความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถ
ด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐานCompetency Based Technology 
Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท 

3.3  เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program (EP) Mini 
English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศ
และในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister 
School ทุกประเทศใน ASEAN 



            3 
 

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
4.1  ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Web Portal, E-offi 

ce และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula 

Funding โดยการจัดงบประมาณตาม 
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหางบประมาณค่า
สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ 

4.3  ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้เพียงพอ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา ดังนี้ 
- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ 
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ   
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา   
4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. ทวิภาค ี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อ  หลักสูตร 
5. สุภาพชนคนอาชีวะ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและการกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
โครงการ 

1. เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
3. ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 
4. ศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6. ทุนปัญญาชาติ 
7. องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
8. องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ 
9. อุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตในบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
10. วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
11. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์) 
12. Fix  It  Center 
13. ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานฯ 
14. อาชีวพัฒนา 
15. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 
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17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
18. ปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง 
19. TO  BE  NUMBER  ONE 
20. ทุนเรียนต่อ  ป.ตรี  สายปฏิบัติการ 
21. ทุนเฉลิมราชกุมารี 
22. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
23. อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น 
24. อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
25. อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน 
26. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
27. โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
28. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
29. ขยายอาชีวะอ าเภอ 
30. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
31. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
32. พัฒนาการศึกษา  จชต. 
33. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
34. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
35. โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ 
36. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
37. ความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการ

ท่องเที่ยวปิโตรเคมี  อัญมณีการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหารความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 

38. โครงการโรงเรียนพระราชทาน ราชอาณาจักรกัมพูชา 
39. อุดหนุนบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
40. ผลิต  พัฒนา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 
41. จัดตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
42. ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
43. จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน 
44. เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่  2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต ้

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อตัลักษณ์  เอกลักษณ ์
 

ปรัชญา 
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม รักสามัคคี มีอนาคต    

"ทักษะเด่น" 
หมายถึง การที่นกัเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ สามารถน าความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญ และคล่องแคล่วผู้เรียน ในเรื่องทักษะทางวิชาชีพและวิชาการในสาขาท่ีส าเร็จ 
 

 "เน้นคุณธรรม" 
หมายถึง การฝึกอบรมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีจิตส านึกของมนุษย์ที่

มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา ตระหนักถึงความผิดชอบชั่วดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จนเกิดเป็นกิจ
นิสัย 
 

"รักษาสามัคคี" 
 

หมายถึง นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความ
กลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ สันติ 
 

"มีอนาคต" 
หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วสามรถมีอาชีพติดตัวหรืองานท าในระหว่างเรียน 

 
วิสัยทัศน์ 
“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด าเนินชีวิต สร้างความมั่นใจกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” 
 
พันธกิจ        
 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ        
 2. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน       

3. บริการสังคม ชุมชน        
 4. สร้างผู้ประกอบการ        

5. สนองการปฏิรูปอาชีวศึกษา 



7 
 
เป้าประสงค ์

      
     หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธ์ คือ  

1. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ       
 2. จัดแผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมการเรียนรู้เพ่ือการเข้าสู่กลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   
     

3. จัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแผนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและท าการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและน ามาพัฒนาการเรียนการสอน  

4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชาที่  
5. ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานและร่วมกันจัดการฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน        
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น      
 
     จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา    

จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2555 - 2558)  พบว่า    

1. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ PDCA และเกิดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมที่สมบูรณ์ยังไม่ครบตามกระบวนการ รวมทั้งการประเมินโครงการต่างๆท่ีสถานศึกษาด าเนินการจัดท า
เช่นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และโครงการที่พัฒนาสถานศึกษายังไม่ครบคลุมทั้งระบบ PDCA ทุก
ด้าน  

2. งบประมาณในเรื่องวัสดุฝึกที่สถานศึกษาจัดสรรค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบด าเนินการ 
3. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูและผลงานวิจัยที่น ามาพัฒนาสถานศึกษาค่อนข้างน้อย  4 . 

ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่บ่อย  
5. การออกกลางคันของนักศึกษา ชั้น ปวช.       

    
เอกลักษณ ์      สร้างคน   สร้างงาน    

  
  สร้างคน    

หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับการสร้างสรรค์ให้มีลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีศักยภาพ รู้จักคิด รู้จักท า มีศีลธรรม จริยธรรม และเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจและสังคม 

   
สร้างงาน 
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หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีงาน หรือมีงานการท า มีภาระหน้าที่ที่ต้องกระท า หรือมี
งานท า มีอาชีพ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็นงานประจ าที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรมที่ท าให้เกิดรายได้เพ่ือเลี้ยงชีพ 
รวมไปถึงโอกาสก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในการท างาน 
 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเด่น 
 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา   
1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า  มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ภาระหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยมีมากเกินหน้าที่หลัก 
3. การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลยังไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบราชการมีน้อย 
5. บุคลากรขาดความประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
6. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาร่วมกับภาคี  4  ฝ่าย  ได้แก่  ตัวแทนครู  ตัวแทนนักเรียน  

ตัวแทนผู้ปกครอง  และตัวแทนชุมชน  เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมพูนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  และตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

7. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องและทันต่อแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  
และท้องถิ่น  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการด้านวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

1. วิทยาลัยการเทคนิคดอกค าใต้ได้รับการประเมินสถานศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับ 3 ดาว ในปี
พ.ศ. 2557       
 2. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ได้รับผ่านการประเมินผลภาคสนามและเข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ       
 3. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้น าเสนอผลงานเพ่ือคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาคโครงการ
ส่งเสริมคณุภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

4. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาคอยู่ใน
ระดับดีมาก โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557       
 5. ผู้บริหารและบุคลากร มีความตระหนัก เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน มีส านักงานประกัน
คุณภาพภายใน มีความพยายามในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี   

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 7. สถานศึกษา มีครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน
และทันสมัย       
 8. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครู รวมทั้งการเอาใจใส่ดูแลในทุกด้านการให้ความรัก 
ท าให้นักศึกษาในปัจจุบันและท่ีจบการส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีความรักความผูกพันกับครูและสถานศึกษามาก 
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9. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นประโยนช์ ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดทักษะ การให้เหตุผล การเกิดวิเคราะห์และ
ประเมินค่า        

10. สถานศึกษามีแผนพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม และ
สามารถจัดโครงการการบริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม ได้ครบทุกสาขาวิชา   

11. ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกคน มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น ามีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จขององค์กร ชุมชนและศิษย์เก่ามีความชื่นชมมีภาพพจน์ที่ดีต่อสถาบัน   

12. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรมาก      
13. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเครื่องบริหารขา ระดับ อศจ. ปี

การศึกษา 2556       
14. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) โครงการโต๊ะกระดาษ ระดับ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2556   
15. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการกาแฟข้าว DICE COFFEEระดับ อศจ. ปี

การศึกษา 2556 
16. วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ          

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1         

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ให้มีความรู้เชิงวิชาการ และมีทักษะ
ทางวิชาชีพ          
 
เป้าประสงค์   

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ในเชิงวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยมีกลยุทธ์หลักคือ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ ยอมรับ     

 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป         
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 

  
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ      
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ(V-NET)  
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
1.6 พัฒนาระบบก ากับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน   
1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

 1.8   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน       
   

เป้าประสงค์  
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธ์ คือร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจัดแผนการ
เรียนรู้รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมการเรียนรู้เพ่ือการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียนเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแผนการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชาที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานและร่วมกันจัดการฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับ
คุณภาพในการฝึกงาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   

พัฒนาระบบบริหารจัดการ         
 
เป้าประสงค์    

ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้เป็นฐาน มีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจักท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสียง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการ วัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายโดยมี  กล
ยุทธ์ คือ             

3.1 เพ่ิมบทบาทการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551และระเบียบบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552    

3.2 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนและก าหนดการก ากับติดตามดูแล  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
 3.3 จัดการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

3.4 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
3.5 จัดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ     

 3.6  จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
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3.7 จัดสถานที่เรียน ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยและการใช้งานอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ห้องสมุด โรงอาหาร ส านักงาน ศูนย์ศึกษาอาเซียน  

3.8 จัดการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา  

3.9   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
3.10  จัดการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.11 จัดการระดมทรัพยากรในการจัดการบริหารการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายในระดับ

จังหวัดและในระดับประเทศ         
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนาระบบการบริการวิชาการและวิชาชีพ      
 
เป้าประสงค์    

มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพโดย
ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ คือ      

 
4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนโดย

เน้นการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนทุกสาขางาน และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย     

    
เป้าประสงค์  

ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับ ชุมชน  จังหวัด และภายในประเทศ โดยมีกลยุทธ์ คือ 

 
5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานที่

น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ
         
   5.2  ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตลอดจนน าไปเผยแพร่ในระดับต่างๆ  
       
ยุทธศาสตร์ที่ 6   

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก    
   
เป้าประสงค์  
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ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการโดยมีกลยุทธ์ คือ  
       

6.1จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    

6.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ       
6.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
6.5  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังด้านจิตอาสา      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา         
เป้าประสงค์  

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก(สมศ.) ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินทั้งจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้โดยมีกลยุทธ์ คือ      
   
   7.1 จัดระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายใน และน าผลการประเมินทั้งจากการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

7.2  เพ่ิมระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555   
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ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 
ประวัติ  ความเป็นมา 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 และได้รับ
ความร่วมมือจากความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่น สภาต าบลดงสุวรรณได้มอบที่ดิน ให้
เป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2540 หนังสือที่      พย 0014/9376 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน  2540 ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เรื่องขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือจัดตั้ง 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้    บนเนื้อที่  107  ไร่ 1 งาน 65  ตารางวา  ต าบลดงสุวรรณ   อ าเภอดอกค าใต้จังหวัด
พะเยา และได้ท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 ซึ่งขณะนั้นได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และต่อมาได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)ในปี
การศึกษา 2547เนื้อที่และที่ตั้งปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ มีเนื้อที่   107  ไร่ 1 งาน 65  ตารางวา   และได้ท า
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษามาเป็น วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต ้
 ชื่อภาษาอังกฤษ CHIANG  RAI  INDUSTRIAL  AND  COMMUNITY  EDUCATION  COLLEGE 
 ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 69  หมู่ที่  10  ถนน  พะเยา – เชียงค า ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้จังหวัด
พะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56120 
 โทรศัพท์ โทร.  054 – 894574 
 โทรสาร  โทร.  054 – 894574 
 เว็บไซต์  Website dice.ac.th   
 อีเมล          document @dice.ac.th 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 107  ไร่ 1 งาน 65  ตารางวา    
   

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น 8 หลัง  
1. อาคารเรียนชั้นเดียว   จ านวน   1  หลัง  10    ห้อง  
2. อาคารอ านวยการ   จ านวน   1  หลัง   4      ห้อง  
3. หอประชุม    จ านวน   1  หลัง    3      ห้อง 

 4. อาคารโรงฝึกงาน   จ านวน    1  หลัง  3      ห้อง  
5. อาคารบ้านพักผู้บริหาร  จ านวน    1  หลัง  1      ห้อง 

 6. อาคารบ้านพักข้าราชการ  จ านวน    1  หลัง  4      ห้อง 
 7. อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน   1  หลัง  24    ห้อง 
 8. อาคารช่างอุตสาหกรรม  จ านวน   1  หลัง  21    ห้อง  
 

สีประจ าวิทยาลัย 
สีแดงเลือดหมู – เหลือง 

สีแดงเหลือดหมู หมายถึง   สีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สีเหลือง หมายถึง  ความเจิดจ้า ความสว่างสดใส  ความเจริญรุ่งเรืองของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ไม่มีที่สิ้นสุด 

 



ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
นายประสิทธิ์   สุโข นางสาวศุภจิรา ศุภชนานันท์ นางสาวศุภจิรา ศุภชนานันท์ นายประสิทธิ์  สุโข

งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและงบประมาณ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวดวงนภา   สุทโธ นายวิชยั  พรมมา นายอัศวิน  ก่ิงจ าปา

งานบุคลากร งานศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศ งานครูที่ปรึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวดวงนภา   สุทโธ นายธวัชชยั  จันแก้ว นางสาววรินทร  มาลัยโสภณ นางณฏัวรัตถ์ ภทัรประสงค์

งานการเงิน งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ งานปกครอง งานวัดผลและประเมนิผล
นางสาวทินมณ ี  พลศิริ นายสุริยา  แมห่ล่าย นายบุญประเสริญ  บุญชเูชดิ นางณฏัวรัตถ์ ภทัรประสงค์

งานการบัญชี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานวิทยบริการและห้องสมดุ
นางสาวรภทัภร ภาชนะภคณฐั นายวิชยั  พรมมา นางวาสนา  คาระมาตร นางสาวทินมณ ี  พลศิริ

งานพัสดุ งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ งานสวัสดกิารนักเรียนนักศึกษา งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี
นางนวลลออ  มอญแก้ว นางสาวรภทักร  ภาชนะภคณฐั นางสาวรัชนู หมเูครือ นายมนตรี  แก้วมาเมอืง

งานอาคารสถานที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานสือ่การเรียนการสอน
นายมนตรี  แก้วมาเมอืง นายวีระชยั  ค าเชือ้ นายสุริยา  แมห่ล่าย

งานทะเบียน
นางสาววรวรรณ สุบรรณจุ้ย

งานประชาสัมพันธ์
นางสาววรวรรณ สุบรรณจุ้ย

14

สาขาวิชาที่เปิดสอน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
นายมนัส  ชูเวช 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
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ขอ้มูลบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ 2558 - ปจัจุบนั

ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน
ก.  ครูผู้สอน ข.  เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต ่ำกว่ำ ม.6 คน คน คน
 - ปวช./ม.6 ………………คน ………………คน ………………คน
 - ปวส./อนุปริญญำตรี ………………คน ………………คน ………………คน
 - ปริญญำตรี 13 คน คน 13 คน
 - ปริญญำโท 7 คน คน 7 คน
 - ปริญญำเอก ………………คน ………………คน ………………คน

รวม 20 คน รวม คน 20 คน

ข้อมูลลูกจา้งชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จา้ง คน
ก.  ครูผู้สอน ข.  เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม คน

 - จ้ำงด้วยงบบุคลำกร ………………คน ………………คน ………………คน
 - จ้ำงด้วยงบด่ำเนินงำน ………………คน ………………คน ………………คน
 - จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน คน 13 คน 13 คน
 - จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.) 4 คน คน คน
 - จ้ำงด้วยเงินอื น ๆ 1 คน 3 คน 3 คน

รวม 5 คน รวม 16 คน 16
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ขอ้มูลบคุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ขา้ราชการ     11    คน พนักงานราชการครู 9 คน 
ล าดบั วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

1 ปริญญาโท ผู้อ านวยการวิทยาลัย

2 ปริญญาโท รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายวิชาการ

3 ปริญญาโท รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา

4 ปริญญาตรี

5 ปริญญาโท หัวหน้างานความร่วมมือ/หัวหน้าแผนกวชิาสามัญ

6 นางสาวดวงนภา  สุทโธ ปริญญาโท หัวหน้างานบริหารทัว่ไป/หัวหน้าบุคลากร

7 นายธนรัฐ  อินต๊ะสาร ปริญญาโท หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

8 นายวช้ัิย   พรมมา ปริญญาโท หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ/งานประกันคุณภาพ

9 นายบุญประเสริฐ  บุญชูเชิด ปริญญาตรี หัวหน้างานปกครอง/ หัวหน้าแผนกช่างยนต์

10 นางสาวทินมณี  พลศิริ ปริญญาตรี หัวหน้างานการเงิน/หัวน้างานวทิยบริการห้องสมุด

11 นางสาววรวรรณ  สุบรรณจุ้ย ปริญญาตรี หัวหน้างานทะเบียน

1 นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์     ปริญญาตรี หัวหน้างานหลักสูตร/หัวหน้างานวดัผล

2 นางวาสนา  แม่หล่าย ปริญญาตรี หัวหน้างานแนะแนว

3 นายสุริยา  แม่หล่าย ปริญญาตรี หัวหน้างานส่ือกาเรียน การสอน/หัวหน้างานส่ิงประดิษฐ์

4 นางวรินทร  มาลัยโสภณ ปริญญาตรี หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

5 นางนวลลออ  มอญแก้ว ปริญญาตรี หัวหน้าแผนกพณิชยการ/หัวหน้างานพสัดุ

6 นายอัศวนิ   กิ่งจ าปา ปริญญาตรี หัวหน้าแผนกช่างไฟฟา้/หัวหน้างานกิจกรรม

7 นางสาวรภัทรภร  ภาชนะภคณัฐ ปริญญาตรี หัวหน้างานบัญชี / หัวหน้างานศูนยน์บ่มเพาะ

8 นายมนตรี  แก้วมาเมือง ปริญญาตรี หัวหน้างานอาคารสถานที่/หัวหน้างานทวภิาคี

9 นางสาวนันทิยา  เผ่าอ้าย ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี

1 นางสาวรัชนู  หมูเครือ ปริญญาตรี หัวหน้างานสวสัดิการและพยาบาล

2 นายธวชัชัย  จันแก้ว ปริญญาตรี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

3 นายวรีะชัย  ค าเช้ือ ปริญญาตรี หัวหน้างานโครงการพเิศษ

4 นายอนุวฒัน์  บุราณุรักษ์ ปริญญาตรี ผู้ช่วยงานกิจกรรม

5 นางวนิดา  สัญใจ ปริญญาตรี ผู้ช่วยงานพสัดุ
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วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สนับสนุน/ธรุการทั่วไปชือ่ - สกุล

พนักงานราชการครู 9 คน

ข้าราชการ 11 คน

ล าดบั สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
ลูกจ้างชัว่คราว       รวม  16  คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

นายมนัส  ชูเวช

นายประสิทธิ์  สุโข

ชือ่ - สกุล

นางสาวศุภจิรา  ศุภชนานันท์

นายสัญญา  หล้าสมบูรณ์

นายณัฐวทิย์  มุงเมือง

ครูอัตราจ้าง  5 คน



1 ปริญญาตรี เจ้าหน้าทีฝ่่ายวชิาการ

2 ปวส. เจ้าหน้าทีง่านพสัดุ

3 ปริญญาตรี เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงานและความร่วมมือ

4 ปวส. เจ้าหน้าทีฝ่่ายพฒันากิจการ นักเรียน นักศึกษา

5 ปริญญาตรี เจ้าหน้าทีง่านการเงิน

6 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ีวไป/งานบุคลากร

7 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

8 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีงานวทิยบริหารและห้องสมุด/ผู้ช่วยงานกิจกรรม

9 ป.6 พนักงานขับรถ

10 ป.6 นักการภารโรง

11 ม.6 นักการภารโรง

12 ป.6 แม่บ้าน

13 ม.6 แม่บ้าน

14 มศ.3 ยามรักษาการณ์

15 ม.6 ยามรักษาการณ์

16 ม.3 นักการภารโรง

นางสาวนราภรณ์  มะโนวงค์

นายประยูร  ปาธปิะ

นายเสาร์แก้ว  เถิงค า

นายกิตติกร  นาทะสันต์

นางสาววชัรียา  เทสมุทร

นาวสาวศิริพร  อินมาตย์

นางสาวศริพร  แก้วเทพ

นางสาวเรนุกา  สมศรี

นางธงชัย  เผ่าต๊ะใจ

นายทรง  คงมัน่

นางสาวเบญจมาศ  ไพบูลย์

นางบังอร  สุภาวรารัตน์

นายวรัิตน์  ขุดรัมย์

นางสาวหนึง่ฤทัย  เผ่าตัน

นางสาวอริยา  อินต๊ะสาร

นางสาวนริศรา  หาญจริง



หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น
ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 89 81 116 286 37 98 133 426
1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน ช่างยนต์ 35 24 49 108 16 21 37 145
 - สาขาวชิา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 7 30 22 59 16 43 59 118

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 18 22 23 63  -  -  - 63
2. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 24  - 11 35 5 32 37 72
 - สาขาวชิา/งาน การตลาด 5 5 10  -  -  - 10

 - ธุรกิจค้าปลีก 5 5
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11

 - เทคโนโลยีส านักงาน 2
3. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน อาหารและโภชนาการ
 - สาขาวชิา/งาน คหกรรมการผลิต

หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น คน
   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 582 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.5  หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 922 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. คน 2.6  หลักสูตอื่น ๆ 723 คน
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ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2558  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2558(ปปีจัจุบนั)
426

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 203 133 66 402 54 48 102 504
1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
 - สาขาวชิา/งาน ช่างยนต์ 50 30 30 110 15 33 48 158
 - สาขาวชิา/งาน ช่างไฟฟา้ 40 35 25 100 15 15 30 130
 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 30 25 55 55

2. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม
 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 30 7 37 37
 - สาขาวชิา/งาน การตลาด 30 36 11 77 77
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก 23 23 24 24 47
3. ประเภทวิชา คหกรรม
 - สาขาวชิา/งาน อาหารและโภชนาการ
 - สาขาวชิา/งาน คหกรรมการผลิต

หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น คน
   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 1500 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.5  หลักสูตร ปชด. ................ คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 500 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. 200 คน 2.6  หลักสูตอื่น ๆ 1500 คน
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2559  (ปีตอ่ไป) 
504

ภาคเรยีนที่ 1/2558(ปตี่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



รวมทัง้สิน้
แผนงาน/งบรายจา่ย เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์
/หุ่นยนต์

วจิัย
สร้าง
องค์

ความรู้

รวม

1. โครงการ
สถานศึกษา
ขนาดเล็ก

2.โครงการ
 ศูนยซ่์อม
เสร้าง Fixit
 center 
และร่วม

ด้วยชว่ยกนั

3.โครงการ
ลดปัญหา

ออกกลางคัน

4.
โครงการ
จัดอาชวีะ

สูงวยั.
โครงการ

ขยาย
โอกาส
ทาง

การศึกษา
วชิาชพี

5.โครงกร
ผลิต 

พฒันา 
เสริมสร้าง

ครู

6.เงิน
อดุหนุน

ทุนการศึก
ษาเฉลิม
ราชกมุาลี

7.
งบประมาณ
รายจ่ายอืน่ 
(คุณภาพ
ภายใน)

8.
โครงการ
บูรณาการ
เรียนการ

สอน
ประวติัศาส

ตร์

9.โครงการ
อดุหนุน
รายได้

ระหวา่งเรียน

10.
โครงการ
จัดศูนย์
ฝึกอบรม
อาชพีใน

สถานศึกษ
า

11.
โครงการ
ทวภิาคี

12.
โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม

13.
โครงการ
ประกอบ
อาชพี

อสิระใน
กลุ่มผู้เรียน

14. 
โครงการ
จัดหา

บุคลากร
สนับสนุน

15. 
โครงการ

เร่ง
ประสิทธภิ

าพกา
รสอน

รวมทัง้สิน้

1,744,000        481,600   1,076,300   76,000    -      3,377,900        250,000      544,000   85,000      128,000  32,000    22,500   15,000     20,000    58,000       116,250 20,000 200,000   50,000   176,400  189,600  6,755,800   7,505,450,550   
 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา -     -               250,000      544,000   85,000      128,000  32,000    22,500   15,000     20,000    58,000       116,250 20,000 200,000   50,000   176,400  189,600  1,906,750  7,505,450,550  
คุณภาพการศึกษา -               -          -                
 - งบบุคลากร 2,123,400        2,123,400       -          2,123,400       
 - งบด าเนินงาน 1,744,000        481,600   1,076,300   76,000    3,377,900       -          3,377,900       
 - งบลงทุน 7,497,800,000  7,497,800,000 -          7,497,800,000  
 - งบเงินอดุหนุน 2,068,750        2,068,750       22,500   58,000       80,500      2,149,250       
 - งบรายจ่ายอืน่ 250,000      500,000   650,000    80,000    32,000    15,000     20,000    116,250 20,000 200,000   50,000   40,400   50,798   2,024,448       

-         -           -        -     -           -        -         -        -        -        -                
 2.แผนการสนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน -               -          -                
 -งบเงินอดุหนุน -         -           76,000   -     76,000           -           -        -         -        -        -        76,000      -                
 3. แผนงานรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน -               -          -                
 - งบรายจ่ายอืน่
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สว่นที ่3 
แผนปฏบิัติราชการและแผนใชจ้่ายเงินงบประมาณ

สรปุผลการใช้จา่ยเงนิ ปทีีผ่่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558)
ผลการใช้จา่ยเงนิปปีจัจบุนั (ป ี2558) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

7,302,245.00         760,000.00         1,000,000.00       76,000.00             -                     9,138,245.00   4,580,170.00     4,907,550.00     569,000.00    381,000.00    9,519,245.00  76,000.00             -             9,595,245.00   
 - งบบคุลากร 7,302,245.00         7,302,245.00  -           7,302,245.00  
เงินเดือนข้าราชการ 4,498,326.00         4,498,326.00  4,498,326.00  
เงินวทิยฐานะ 458,229.00            458,229.00    458,229.00    
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 201,600.00            201,600.00    201,600.00    
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                      -              -              
ค่าตอบพนกังานราชการ 2,144,090.00         201,600.00    201,600.00    
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว -                      1,502,091.76        1,502,091.76  
 -  งบด าเนินงาน 223,000.00            250,000.00         1,000,000.00       -                      -                     1,473,000.00  -                  -                  -              -               -               1,473,000.00  
      - ค่าตอบแทน 223,000.00          -                  1,000,000.00     -                    -                   1,223,000.00  -                 -                -             -              -              -           323,000.00    
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 223,000.00            -              223,000.00    
เงินค่าสอนพเิศษ 100,000.00         100,000.00    
      - ค่าใชส้อย 250,000.00       -                  -                    -                   250,000.00    -                 -                -             -              -              -           250,000.00    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000.00            100,000.00         300,000.00    
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 65,000.00             65,000.00      
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 20,000.00             -              
ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000.00         150,000.00    
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 100,000.00            100,000.00    
          - ค่าวัสดุ 1,401,000.00        510,000.00       -                  -                    -                   1,911,000.00  -                 -                -             -              -              -           1,911,000.00  
วสัดุส านกังาน 300,000.00            250,000.00         550,000.00    
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000.00            150,000.00    
วสัดุการศึกษา 200,000.00            100,000.00         300,000.00    
วสัดุงานบา้นงานครัว 50,000.00             50,000.00      
วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา 6,000.00               6,000.00       
วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00             10,000.00          25,000.00      
วสัดุโฆษณา 100,000.00            50,000.00          150,000.00    
วสัดุนยานพาหนะ 30,000.00             30,000.00      
วสัดุก่อสร้าง 550,000.00            100,000.00         650,000.00    650,000.00    
 - ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ต  า) 510,500.00          477,500.00       -                  -                    -                   988,000.00    -              -           988,000.00    
ค่าโทรศัพท์ 18,000.00             18,000.00      
ค่าไปรษณีย์  โทรเลข 15,000.00             15,000.00      
ค่าไฟฟา้ 477,500.00            477,500.00         477,500.00    
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 - งบลงทุน -                  -                  -                    -                   -              -                 -                -             -              -              -           -              

ส่วนที  3 
สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

  3.1 ครุภณัฑ์ 2,985,000.00         2,985,000.00  
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -                      -              
ปรับปรุงอาคาร 200,000.00            200,000.00    
ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 1,479,800.00         1,479,800.00  
ปรับปรุงระบบประปา 2,000,000.00         2,000,000.00  
ปรับปรุงหอ้งน้ า - หอ้งส้วม 1,300,000.00         1,300,000.00  
 - งบเงินอุดหนุน 125,000.00          -                  -                  76,000.00            -                   201,000.00    -                 -                -             -              -              -           201,000.00    
 - อุดหนนุส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์  - 76,000.00             76,000.00      
 - อุดหนนุโครงการวจิัยและพฒันา 50,000.00             50,000.00      
 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 25,000.00             -              
 - อุดหนนุการหารายได้ระหวา่งเรียน 50,000.00             50,000.00      
 - งบรายจ่ายอื น -                    -                  -                  -                    -                   -              1,664,000.00    1,405,550.00    32,000.00    381,000.00   3,482,550.00  -           3,482,550.00  
 - เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้
มาตรฐานอาชีวศึกษา 250,000.00        250,000.00    250,000.00    
 - ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ทวภิาคี 20,000.00         20,000.00      20,000.00      
 - FIX  IT  CENTER 500,000.00        500,000.00    500,000.00    
  - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
  และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

200,000.00        200,000.00    200,000.00    

 - ลดปญัหาการออกกลางคัน 85,000.00         85,000.00      85,000.00      
 - ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพ  และ
พฒันาหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 1,076,300.00     1,076,300.00  1,076,300.00  
 - ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 116,250.00       116,250.00    116,250.00    
 - โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 44,000.00         44,000.00      44,000.00      
 - โครงการจัดอาชีวะสูงวยั 80,000.00         80,000.00      160,000.00    
 - โครงการขยายอากาสทางการศึกษา
วชิาชีพ 48,000.00         48,000.00      48,000.00      
 - โครงการส่งเสริมการปฏรูิปอาชีวศึกษา 15,000.00      15,000.00      15,000.00      
 - โครงการบรูณาการเรียนการสอน
ประวติัศาสตร์ 20,000.00         20,000.00      20,000.00      
 - โครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน 50,000.00         50,000.00      50,000.00      
 - โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุ 176,400.00    176,400.00    176,400.00    
 - โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอน 189,600.00    189,600.00    189,600.00    
 - โคงการอุดหนนุหารายได้ระหวา่งเรียน 580,000.00        580,000.00    580,000.00    
 - โครงการเสริมสร้าง ผลิต พฒันา 32,000.00     32,000.00      32,000.00      
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-              
 - โครงการ -                    -                  -                  -                    -                   -              2,916,170.00    3,502,000.00    537,000.00   -              6,955,170.00  -           6,955,170.00  



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 โครงการ ปลูกจิตส านกึด้านการรักชาติ
เทดิทนูพระมหากษัตริย์ มีโครงการย่อย 
ดังนี้

-              
โครงการ ถวายพวงมาลาวนัปยิะมหาราช 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการสสางเสริมประชาธปิไตย 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ท าบญุตักบาตรและพธิเีฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี
นาถ (วนัแม่) 1,000.00           1,000.00        1,000.00       
โครงการ ท าบญุตักบาตรและพธิเีฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
(วนัพอ่) 1,000.00           1,000.00        1,000.00       
โครงการอาสาพฒันาชุมชนและวดั 1,000.00           1,000.00        1,000.00       
โครงการ ชมรมพระพทุธศาสนา 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ สร้างส านกึพลเมืองเพือ่
ประชาธปิไตย 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ชมรมศิลปวฒันธรรมไทย 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการท าบญุในวนัส าคัญ (วนัมาฆบชูา) 3,000.00           3,000.00        3,000.00       
โครงการท าบญุในวนัส าคัญ (วนัวสิาฆบชูา) 3,000.00           3,000.00        3,000.00       
โครงการ ท าบญุตักบาตรต้นสัปดาหแ์รก
ของเดือน 9,000.00           9,000.00        
โครงการ เลือกต้ังนายกองค์การวชิาชีพ 8,000.00           8,000.00        8,000.00       
โครงการ พธิไีหวค้รูและบวงสรวงพระ
วษิณุกรรม 20,000.00         20,000.00       20,000.00      
โครงการ ประชุม ฟงัธรรม สวดมนต์ 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
พฒันาจิต 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน 7,000.00           7,000.00        7,000.00       
โครงการ พระอบรมหนา้เสาธง 3,000.00           3,000.00        3,000.00       
โครงการ Big Cleaning Day 1,000.00           1,000.00        1,000.00       
โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 7,000.00           7,000.00        7,000.00       
โครงการ ชมรมจิตอาสาพฒันาชุมชน 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ปลูกต้นไม้ประจ าปี 5,500.00           5,500.00        5,500.00       
โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา 15,000.00         15,000.00       15,000.00      
โครงการ แลกของขวญัประจ าปี 5,000.00           5,000.00        5,000.00       
โครงการ ชมรมดนตรีสากลและ
ศิลปวฒันธรรม 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
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โครงการเข้าร่วมแข่งขันทกัษะวชิาชีพและ
วชิาพืน้ฐาน 15,000.00         15,000.00       15,000.00      
โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือวสิามัญ 15,000.00         15,000.00       15,000.00      



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการ กีฬาและนนัทนาการ 46,000.00         46,000.00       46,000.00      
โครงการแข่งกีฬา วนัครู (อศจ.พะเยา) 10,000.00         10,000.00       10,000.00      
 โครงการ การปลูกฝังจิตส านกึด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีโครงการ
ย่อย ดังนี้

-               -              
โครงการ ชมรมวชิาชีพช่างยนต์ 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ชมรมวชิาชีพไฟฟา้ก าลัง 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ชมรมวชิาชีพเทคนคิคอมพวิเตอร์ 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ ชมรมวชิาชีพพณิชยการ 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการ เชิญวทิยากรอบรมใหค้วามรู้
นกัเรียน นกัศึกษา 4,000.00           4,000.00        4,000.00       
โครงการ ปรับปรุงหลังคางานกิจกรรม 50,000.00         50,000.00       50,000.00      
โครงการ พฒันาระบบงานเอกสารหอ้ง
กิจกรรม 30,000.00         30,000.00       30,000.00      
โครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 10,720.00         10,720.00       10,720.00      
โครงการ พธิมีอบประกาศนยีบตัรผู้ส าเร็จ
การศึกษา 41,600.00         41,600.00       41,600.00      
โครงการ ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 40,000.00         40,000.00       40,000.00      
โครงการ ส่งเสริมการอ่านพฒันาการพดู
การเขียน 1,270.00           1,270.00        1,270.00       
โครงการ ส่งเสรริมประชาธปิไตยใน
สถานศึกษา 2,900.00           2,900.00        2,900.00       
โครงการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย 105,000.00    105,000.00     
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์แม่ข่าย 50,000.00     50,000.00       50,000.00      
โครงการ จัดการสึกษาระบบทวภิาคี 60,000.00         60,000.00       60,000.00      
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ในงานส่ือการเรียน
การสอน 5,000.00           5,000.00        5,000.00       
โครงการ แนะแนวสัญจร ประจ าปี
การศึกษา 2559 30,000.00         30,000.00       30,000.00      
โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของ
นกัเรียน นกัศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม -               -              
    -  กิจกรรมที ่1 การเยีย่มบา้น หอพกั 
บา้นเช่าและทีอ่ยูอ่าศัยของผู้เรียน 50,000.00         50,000.00       50,000.00      
    - กิจกรรมที ่2 เพิม่ศักยภาพปลูก
จิตส านกึใหน้กัรียน 3,000.00           3,000.00        3,000.00       
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    - กิจกรรมที ่3 โครงการบนัทกึกิจกรรม
โฮมรูม -               
    - กิจกรรมที ่4  ติดตามผู้ทีข่าดเรียน 5,000.00           5,000.00        5,000.00       
   - กิจกรรมที ่5 โครงการอบมรมครูที่
ปรึกษา การดูแลสุขภาพจิตเด็กวยัรุ่นยุคใหม่ 8,000.00           8,000.00        16,000.00      



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

    - กิจกรรมที ่4 โครงการคัดกรอง
พฤติกรรมผู้เรียน 3,000.00           3,000.00        3,000.00       
    - กิจกรรมที ่5 โครงการอบรมนกัเรียน 
นกัศึกษา รู้จักคุณค่าของตนเอง 8,000.00           8,000.00        8,000.00       
   - กิจกรรมที ่6 โครงการการสร้าง
เครือข่ายระบบดุแลติดตามพฤติกรรม
นกัเรียน นกัศึกษา 10,000.00         10,000.00       20,000.00      
โครงการ ปจัฉิมนเิทศผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 2557 5,000.00          5,000.00        5,000.00       
โครงการ ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2558 5,000.00          5,000.00        5,000.00       
โครงการ จัดหาเคร่ืองฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ของแผนกวชิาเทคนคิ
คอมพวิเตอร์ 45,000.00         45,000.00       45,000.00      
โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคเอดส์ 15,000.00         15,000.00       15,000.00      
โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียน นกัศึกษา 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติด 3,000.00           3,000.00        3,000.00       
โครงการจัดหาน้ าด่ืมวทิยาลัยฯ

5,000.00           5,000.00        5,000.00       
โครงการบริจาคโลหติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตต์ (วนัแม่) 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการบริจาคโลหติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตต์ (วนัพอ่) 2,000.00           2,000.00        2,000.00       
โครงการวนัรณรงค์งดสูบบหุร่ี 7,000.00           7,000.00        7,000.00       
โครงการจัดท าส่ือและปรับปรุงงาน
ประชาสัมพนัธว์ทิยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 8,400.00          8,400.00        8,400.00       
โครงการ วจิัยความพงึพอใจในการบริหาร
จัดการระบบ ฐาน ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 2,000.00          2,000.00        2,000.00       
โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง (สถานศึกษาพอเพยีง) 30,000.00         30,000.00       30,000.00      

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแม่ข่ายและ
เคร่ืองส ารองไฟ (เคร่ือง Server and
 Data Center) 1,550,000.00     1,550,000.00   1,550,000.00  
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โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 100,000.00       100,000.00     100,000.00    

-               
โครงการ ปรับปรุงภมูิทศันส์ถานศึกษา 200,000.00    200,000.00     200,000.00    
โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ
ผู้บริหาร 57,000.00         57,000.00       57,000.00      



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการ ขยายสัญญาณระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ไปยังแผนกวชิา 15,000.00         15,000.00       15,000.00      
 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองใช้ส านกังาน
 งานสารบรรณและงานบคุลากร 50,000.00     50,000.00       50,000.00      
โครงการ จัดหาตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก
ของแผนกเทคนคิคอมฯ 20,000.00     20,000.00       20,000.00      
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เพือ่พฒันา
งานวจิัยและส่ิงประดิษฐ์ 4,000.00       4,000.00        4,000.00       
โครงการจัดซ้ือวสัดุฝึกแผนกวชิา 200,000.00       200,000.00     
โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา 1,180,000.00     1,180,000.00   
โครงการจัดท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 80,000.00         80,000.00       
โครงการ จัดซ้ือวสัดุงานอาคารสถานที่ 120,000.00       120,000.00     120,000.00    
โครงการปรับปรุงและกั้นหอ้งพกัครูแผนก
วชิาเทคนคิ 100,000.00    100,000.00     100,000.00    
โครงการ ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ของแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ 150,000.00        150,000.00     150,000.00    
โครงการจัดท าโต๊ะฝึกงานปฏบิติัช่างยนต์ 20,000.00         20,000.00       20,000.00      
โครงการ จัดท าหอ้งเรียนทฤษฎชี่างยนต์ 80,000.00         80,000.00       80,000.00      
โครงการ แข่งขันขับขีป่ลอดภยัระดับ
มัธยมศึกษา คร้ังที ่2 20,000.00         20,000.00       20,000.00      
โครงการ อบรมขับขีป่ลอดภยั 50,000.00         50,000.00       50,000.00      
โครงการ รอบร้ัว รอบบา้น DICE สีขาว 54,000.00         54,000.00       54,000.00      
โครงการ จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
 งานบญัชี 60,000.00         60,000.00       60,000.00      
โครงการ จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์
 งานการเงิน 60,000.00         60,000.00       60,000.00      

-               
โครงการ ปรับปรุงสารสนเทศหอ้งสมุด 75,000.00         75,000.00       75,000.00      
โครงการ จัดซ้ือวสัดุส านกังาน 8,000.00       8,000.00        8,000.00       
โครงการจัดซ้ือวสัดุงานวทิยบริการและห
หอ้งสมุด ประจ าปงีบประมาณ 57 30,000.00         30,000.00       30,000.00      
โครงการ ศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพ
ในการบริหารงานคณะผู้บริหารงานคณะ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 100,000.00       100,000.00     100,000.00    
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โครงการอบรมความปลอดภยัในการ
ปฏบิติังานภายในสถานทีป่ฏบิติังานด้าน
ช่างอุตสาหกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2559 10,000.00         10,000.00       10,000.00      
โครงการจัดท าปา้ยวทิยาลัย 100,000.00       100,000.00     100,000.00    
โครงการอาชีวบริการ 10,000.00         10,000.00       10,000.00      



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภยัแนน่อน เทศกาล
สงกรานต์ 45,500.00         45,500.00       45,500.00      
โครงการ อบรมเขียนแผนธรุกิจและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 107,580.00        107,580.00     107,580.00    
โครงการ จัดสอนวชิาชีพระยะส้ัน 400,000.00       400,000.00     400,000.00    

โครงการอบรมใหค้วามรู้หลักสูตรเสริม
วชิาชีพ (แกนมัธยม)  โรงเรียนเขตพืน้ที่
การศึกษาพะเยาเขต 1 500,000.00       500,000.00     500,000.00    
โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 35,000.00         35,000.00       35,000.00      

โครงการพฒันาหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน  44,600.00         44,600.00       44,600.00      

โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบรูณาการ 35,000.00         35,000.00       35,000.00      
โครงการนเิทศการสอนเพือ่พฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน 1,500.00           1,500.00        1,500.00       

โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 44,600.00         44,600.00       44,600.00      
โครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ  ปี
การศึกษา  2558 1,500.00           1,500.00        1,500.00       

โครงการเตรียมพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ปกีารศึกษา  2559 1,500.00           1,500.00        1,500.00       
โครงการจัดหาวสัดุส านกังาน 80,000.00         80,000.00       160,000.00    
โครงการ นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 80,000.00         80,000.00       80,000.00      
โครงการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 200,000.00       200,000.00     200,000.00    
โครงการ จัดท าหอ้งเก็บวสัดุแผนกวชิาช่าง
ยนต์ 20,000.00         20,000.00       20,000.00      
โครงการพฒันางานวางแผนและ
งบประมาณจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
งานวางแผนและงบประมาณ 5,000.00          5,000.00        5,000.00       
จัดซ้ือตู้ส าหรับเก็บเอกสาร -              
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 - ส ารองเพื อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ.
 กระทรวง พ้ืนที 



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุน่ยนต์ วจิัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียน

2.โครงการเพิม่
ปริมาณผู้เรียน

3โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
บริหารจัดการ
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

4.โครงการการ
มีส่วนร่วมทกุ
ภาคส่วนสร้าง
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
ในทกุระดับ

รวมทั้งสิ้น เงินอุดหนุน บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 23,683,889 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 645,890 บาท

 - ยอดยกมาจากปปีจัจุบนั 645,890 บาท
  - คาดว่ามีรายรับในปต่ีอไป 775,068          บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2558 (ปตี่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ23,037,999 บาท
งบบคุลากร 7,710,129 บาท
งบด าเนินงาน 3,301,900 บาท
งบลงทุน 6,700,000        บาท
งบเงินอุดหนุน 3,519,720        บาท
งบรายจ่ายอืน่ 1,806,250 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 17,961,836 บาท
งบบคุลากร 7,302,246 บาท
 - เงินเดือน 4,498,326        บาท
 - เงินวิทยฐานะ 458,229          บาท
 - ค่าตอบแทนรายเดือนคศ3 201,600          บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,144,090        บาท
งบด าเนินงาน 2,538,380 บาท
 - ค่าตอบแทน 487,288          บาท
 - ค่าวัสดุ 1,702,468        บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 348,624          บาท
 - ค่าใช้สอย 763,519          บาท
งบลงทนุ 4,620,500 บาท
 - ครุภณัฑ์ 898,500          บาท
 - ส่ิงก่อสร้าง 3,722,000        บาท
งบเงินอุดหนุน 3,500,710 บาท
 - เงินเดือน 1,502,091.76   บาท
 - ค่าครองชีพ 46,100            บาท
 - ประกันสังคม 88,940.50        บาท
 - ค่าใช้สอย 22,500            บาท
 - ค่าวัสดุ 73,000            บาท
 - ค่าหนังสือ 634,000          บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 98,210            บาท
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 203,400          บาท
 - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 152,950          บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอน 2,412,150        บาท
 - วิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ 76,000            
งบรายจ่ายอ่ืน 1,806,250 บาท
 - ค่าตอบแทน 332,640          บาท
 - ค่าใช้สอย 802,163          บาท
 - ค่าวัสดุ 671,447          บาท
 - ส ารองจา่ยกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น - บาท

ส่วนที ่3 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปตี่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้



              36
              
 
โครงการ   จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ            โครงการตาม พ ร บ  งบประมาณ 
                                            โครงการตามงานประจ า     
                                            โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

3. ความสอดคล้องเชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
             มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
             ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบันหลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพจะต้องปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับ
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ต้องอาศัยกระบวนการทางการวิจัยด้วยปัจจุบันงานวิจัยและสิ่ งประดิษฐ์ยังขาด
เครื่องปริ้นเตอร์ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน   

 
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพ่ือใช้ในการพัฒนางานวิจัย 

          5.2   เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
   
     6.   เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
             6.1    เชิงปริมาณ   
              6.1.1  ครูบุคคลากรทางการศึกษาทุกคน 
             6.2     เชิงคุณภาพ 
              6.2.1  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อวิทยาลัย 
                     
    7.  กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
             7.1  วางแผน ประชุม เขียนโครงการ 
             7.2  ด าเนินการตามแผน 
             7.3  ระยะเวลา พ.ย.57 – ก.ย. 58 
             7.3  สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 
      
   8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  

จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท  
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       9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             9.1  การปฏิบัติงานวิจัยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อวิทยาลัย 
      
      10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
               โดยใช้กระบวนการ PDCA 
            

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

1. ขั้นวางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขั้นด าเนินการ (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(check) 

            

3.1 แบบสอบถาม             
3.2 สรุปโครงการ             
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอมาปรับปรุง             
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โครงการ  พัฒนาอาคาร สถานที่ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยฯได้ก าหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค  การอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล  ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา และมีการบริการ
ทางด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า น้ าดื่มน้ าใช้ โทรศัพท์ มีให้บริการกับบุคลากร ครู และนักเรียนได้อย่างเพียงพอตาม
ความจ าเป็น นอกจากนี้ยังต้องรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และจัดแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยฯให้มากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ พลังงานและสิ่งแวดล้อมข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี   
       เพียงพอ   
5.2.  เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของ 
       สิ่งแวดล้อม 
5.3.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม /โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงคุณภาพ   
        นักเรียน 485 คน ครู 32 คน  

6.2. เชิงคุณภาพ  
6.3. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน มีระบบสาธารณูปโภคท่ี

เพียงพอ 
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6.2. 2 บุลากรและนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 

6.2.3.  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์แลพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขัน้วางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ขัน้ด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. วางแผนการจัดซื้อ 
   2.2. จัดจ้าง 

            

3. ขั้นตรวจสอบประเมนิผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปีนี้มา
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   6,700,000   บาท 
 

8.1. งบลงทุน( ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง )      1,000,000                บาท 
8.2. งบเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจ 2559      5,700,000                บาท      

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  
     9.2. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของ สิ่งแวดล้อม    
     9.3. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม /โครงการอนุรักษ์และพัฒนา 
           สิ่งแวดล้อม 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ   แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทวิภาค ี

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการจัด การเรียนการสอน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual VocationalTraining หรือ DVT ) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความ
ร่วมมือกันของสองฝ่าย จึงเป็นรูปแบบของการจัดอาชีวศึกษา ที่อยู่ในลักษณะของความร่วมมือ ระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพ ได้ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะและได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 การฝึกงานและการฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการ
ผลิตหรือภาคบริการหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศในการ
ท างานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขันในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน รวมทั้งการท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนเกิดความมั่นใจ
และเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพ 
 การที่จะท าให้การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกัน จึงได้
เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมอันประกอบด้วย หลักหารจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนการเรียนและการฝึกอาชีพ 
เทคนิคการสอนงานและการวัดและประเมินผลในระบบทวิภาคี 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะต้องการของสถานประกอบการ 

5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญงานในอาชีพนั้น  
5.3 เปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งในสถานศึกษา

และสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 

 

  



 6.1 เชิงปริมาณ 
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  6.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถน าไปใช้ในการท างานตามที่   สถาน

ประกอบการต้องการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นวางแผนขออนุมัติโครงการและวางแผน   1 เดือน 
 7.2 ขั้นด าเนินโครงการ      10 เดือน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล     1 เดือน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

- จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ             30,000  บาท 
- ศึกษาดูงาน         30,000   บาท 

   เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น                         60,000   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ทางงานโครงการทวิภาคีมีผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
 9.2 มีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิม 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ได้ก าหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 

ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งต้องมีการ พัฒนา
สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้
ตลอดเวลา และมีการบริการทางด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า น้ าดื่มน้ าใช้ โทรศัพท์ มีให้บริการกับบุคลากร 
ครู และนักเรียนได้อย่างเพียงพอตามความจ าเป็น    

5. วัตถุประสงค์ 
5.1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
       เพียงพอ   
5.2.  เพื่อพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยฯให้มีความสวยงาม 
5.3.  เพ่ือพัฒนาบริเวณภายในวิทยาลัยฯให้ดูสวยงาม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  เชิงคุณภาพ   

  นักเรียน 485 คน ครู 32 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ   
   6.2.2 เพ่ือพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยฯให้มีความสวยงาม 

6.2.3 เพ่ือพัฒนาบริเวณภายในวิทยาลัยฯให้ดูสวยงาม 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขัน้วางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ขัน้ด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. ประมาณราคา 
   2.2. จัดซื้อวัสด ุ

            

3. ขั้นตรวจสอบประเมนิผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปีนี้มา
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                     120,000   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
เพียงพอ   

  2.  พัฒนาพื้นที่วิทยาลัยฯให้มีความสวยงาม 
3.  พัฒนาบริเวณภายในวิทยาลัยฯให้ดูสวยงาม 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
        ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีการบริหารงานที่เป็นระบบโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ฝ่ายกิจกรรม  การที่งานบริหารฝ่ายประสพ
ความส าเร็จจึงจ าเป็นต้องมีการจัดวางแผนที่ดีมีวัสดุครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการอันจะท าให้งานบริหารฝ่ายได้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

5. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคคลหน่วยทุกงานฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพภายใน 
     2. เพ่ือให้มีวัสดุของใช้ส านักงานเพียงพอต่อการบริหารงานภายในวิทยาลัย 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
           6.1 เชิงคุณภาพ  
                 1. บุคลากรภายในวิทยาลัย จ านวน 32 คน 

6.2.เชิงปริมาณ  
               1.  บุคลากรภายในวิทยาลัยปฏิบัติงานเป็นไปตามนโนบายแผนพัฒนาวิทยาลัยและระบบประกัน       
                 คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
              2. บุคลการภายในวิทยาลัยมีวัสดุของใช้ส านักงานใช้อย่างพอเพียง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขัน้วางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ขัน้ด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. จัดท าแผนจัดซื้อ 
   2.2. จัดซื้อ 

            

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปี
นี้มาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

            

 
งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   80,000   บาท 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน 
9.2 วิทยาลัยบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
9. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ จัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  งานศนูย์ข้อมูลและสารสนเทศ และงานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ             โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      

 ด้วยปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมมีจ าเป็นต่อการบริหารงานส านักงาน วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมให้
มีดารน าเทคโนโลยีมาใช้งานในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมี
ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากผู้บริหารไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือยังใช้งานเครื่องรุ่นเก่าและล้าสมัย ท าให้การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้ไม่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมองเห็นในความส าคัญและจ าเป็นในการใช้สื่อทางด้าน
เทคโนโลยีเป็นอย่างมากในการจัดการบริหารงาน ดังนั้นทางงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมกับงานพัสดุได้
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการให้ทางวิทยาลัยฯ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะติดตั้งไว้ในห้อง
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5..1 เพ่ือติดตั้งและเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในหอ้งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารบริหารงานของทางวิทยาลัยฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เป้าหมาย 
และตัวชีว้ัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ห้องผู้บรหิารมีเครื่องคอมพิวเตอร ์จ านวน 3 เครือ่ง 
  6.1.2 มีชุดคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโตะ๊ที่ใช้ในการบริหารจดัการเพ่ิมขึน้ จ านวน 2 ชุด 

6.1.3 มีชุดคอมพิวเตอรแ์บบพกพาที่ใช้ในการบรหิารจดัการเพ่ิมขึน้ จ านวน 1 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นกัศึกษาและคณะครูมกีระตือรือรน้ในการจัดการเรียนการสอน 
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 7. กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมตัิโครงการและวางแผนการปรบัปรุง/1 เดือน/  

7.2 ขั้นด าเนนิการ จดัหาผู้รบัเหมาและด าเนนิการ/ 2 เดือน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมนิผลการใช้งาน / 1 เดอืน 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  57,000   บาท  
 8.1 ค่าตอบแทน             -   บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย              -   บาท 
 8.3 ค่าวัสด ุ            57,000   บาท 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได ้
 9.1 ห้องผู้บริหารมีอปุกรณท์างด้านเทคโนโลยีในหารอ านวยความสะดวกในการบรหิารและจดัการ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้งานทางด้านการเรียนการสอน การ

สนับสนุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องท าให้อาจก่อให้เกิดการช ารุดเสียหายอันจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอน และการให้การสนับสนุนทางการศึกษาลดลงปลูกสร้าง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ซึ่งถ้ามี
การซ่อมบ ารุงอย่างทันทีจะท าให้การเสียหายของครุภัณฑ์และสิ่ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังนั้นการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน และการสนับสนุนทางการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
5.2 เพ่ือให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยฯ ทางด้านการศึกษาและการสนับสนุน 
      ทางการศึกษาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 
6.2 เชิงคุณภาพ ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยฯ ทางด้านการศึกษา และการสนับสนุน 

ทางการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขัน้วางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ขัน้ด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. ประมาณราคา 
   2.2. จัดจ้าง 

            

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปี
นี้มาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   200,000   บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครูได้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรของแผนกวิชาได้อย่างปลอดภัย 
9.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ วิจัยความพึงพอใจในหารบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และงานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นต่อการศึกษาทุกระดับชั้น และวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้คณะ
ครู-อาจารย์นักเรียน นักศึกษาได้มีแหล่งความรู้ใหม่ๆ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยจัดให้บริการสารสนเทศแก่
บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาหลายรูปแบบ เข่น ระบบ Internet,  ระบบ RMS และระบบอ่ืนๆ แต่ยังมิได้มีการท าวิจัย
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบจัดการระบบสารสนเทศ
ภายในอนาคต 
 ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงได้ท าโครงการวิจัยนี้ เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารและ
จัดการระบบฐานข้อมูลสานสนเทศของสถานศึกษาต่อไป เพ่ือรองรับนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในมิติที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพการเรียนการสอนและมิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของทาง
วิทยาลัยเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5..1 เพื่อ เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีระบบบริหารจัดการสารสเทศของทาง
วิทยาลัยที่ดี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมัติโครงการและวางแผนการปรับปรุง/1 เดือน 
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 7.2 ขั้นด าเนินการ การวิจัย 1 เดือน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผลการวิจัย / 1 เดือน 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  

จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  
 8.1 ค่าตอบแทน            1,640  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย             360 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ            - บาท 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้ 
 9.1 วิทยาลัยมีระบบบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ อบรมเขียนแผนธุรกิจและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.  นางสาวศิรวินันทน์   ศุภชนานันท์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ 
2.  นางสาวรภัทภร    ภาชนะภคณัฐ  หัวหน้างานส่งเสริมฯ 

    ..........................................................................   
2. ลักษณะโครงการ 
          โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
        โครงการตามภาระงานประจ า    
         โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
   
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

3.1 นโยบายรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา
พร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 

3.2 นโยบายการศึกษา พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 
3.3 นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้อง

กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  3.4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
           ตัวบ่งชี้ที่   2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
   

  3.5 ประเมินคุณคุณภาพภายนอก 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ข้อ  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล       
ตามนโยบายรัฐบาลมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุน  ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน  

นักศึกษาที่ยากจน  เพ่ือจัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียน  สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  พัฒนาบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา  อีกทั้งการสร้างโอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกอบรมมีความช านาญทักษะอาชีพ  ซึ่งเป็น
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งแผนธุรกิจนับเป็นเครื่องมือที่ 

ความส าคัญส าหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ  เป็นบทสรุปของกระบวนการความคิด  วิเคราะห์ที่
จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ  โดยแผนธุรกิจจะช่วยชี้แนะขั้นตอนต่าง ๆ ทีละขั้นตอน
ในกระบวนการการก่อตั้งกิจการ  และให้รายละเอียด ด้านการตลาด  การแข่งขัน  กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การ 
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คาดคะเนทางการเงิน เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  และครูที่ปรึกษา  ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ  
การวางแผนธุรกิจ  และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต 

 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาวิทยาลัย

การอาชีพดอกค าใต้ 
5.2 นักเรียน นักศึกษา  เข้าใจแนวคิดและหลักการเขียนแผนธุรกิจสามารถเสนอต่อสถาบันการเงินได้ 
5.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยการประยุกต์หลักการเขียนแผนธุรกิจ 

สู่การด าเนินธุรกิจได้จริงในอนาคต 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ       
6.1  เชิงปริมาณ   

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา  ทุกชั้นปี  ดังนี้ 
 -   แผนกวิชาช่างยนต ์   จ านวน   114   คน 
 -   แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน     40   คน 
 -   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    จ านวน     35   คน 
 -   แผนกวิชาพาณิชยการ            จ านวน     36   คน 
 6.1.2  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ     จ านวน       7   คน  
  6.1.3  วิทยากรภายนอก     จ านวน       5   คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน   237  คน  
 6.2  เชิงคุณภาพ       

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจ ร้อยละ   100 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ  สามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมประสิทธิภาพ 
ร้อยละ  80   

   
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 จัดท าโครงการเขียนแผนธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา  2558 

7.2 จัดท าค าสั่งวิทยาลัยการพดอกค าใต้ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
7.3 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาฯ 
7.4 หัวหน้าแผนกวิชาฯ แจ้งนักเรียน นักศึกษา พร้อมส่งรายชื่อให้งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
7.5 จัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ พร้อมทั้งการประเมินการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
7.6 ประสานงานขอความอนุเคราะห์สถานที่ ในการด าเนินงานโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
7.7 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ    เดือนพฤศจิกายน  2559  จ านวน  3 รุ่น  ดังนี้ 
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- รุ่นที่ 1   ด าเนินการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา  แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน   
75  คน 

- รุ่นที่  2  ด าเนินการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา  แผนกวิชาช่างยนต์และแผนก
วิชาพาณิชยการ  จ านวน   75  คน 

- รุ่นที่  3  ด าเนินการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จ านวน   75  คน 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ     
 จากเงิน งบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 แผนงานขยาย
โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
งบ ประมาณรายจ่ายอ่ืน 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
งปม. 

บกศ. งบด าเนินการ งบอุดหนุน 
(รายจ่ายอ่ืน) 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทน วิทยากร  5  คน 
เหมาจ่ายวันละ  3,600 บาท เป็นเวลา 5 วัน 

  
 
- 18,000 

 

- ทุกรายการถั่ว
เฉลี่ยตามจ่ายจริง 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน (237คน x 30 บาท x 5 
มื้อ) 
- ค่าอาหารว่าง (237 คน x 15บาท x 10 มื้อ) 
- ค่าพาหนะ (160*2*4*5) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  (3 ห้อง x 590 บาท x 4 คืน) 

  
- 35,550  
- 35,550 
-  6,400  
-  7,080 

 

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 

 -  5,000  

รวมทั้งสิ้น  107,580   
 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น      บาท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานเขียนแผนธุรกิจและใช้เป็นแนวทางในการจัดท า 
แผนธุรกิจ เพ่ือด าเนินธุรกิจเป็นของตนเองต่อไปในอนาคต 
 9.2  นักเรียน  นักศึกษามีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  การติดตาม      
      10.1.1   แบบสอบถาม 
      10.1.2   แบบสังเกต 
      10.1.3   แบบตรวจให้คะแนน 
 10.2   การประเมินผลโครงการ 
      10.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
      10.2.2  ผลการเขียนแผนธุรกิจ (ชิ้นงาน) 
      10.2.3  แนวทางการประกอบธุรกิจ  
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โครงการ อาชวีบริการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน มาตรฐานข้อที่  
           มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (ปฏิรูปการเรียนการสอน) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เทศบาลและอบต.เคลื่อนที่ ในปีงบประมาณ 2558 นั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
กระบวนการและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในภาวะค่าใช้จ่ายของพ่ี
น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้ทักษะวิชาชีพ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคม 
5.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3 เพ่ือสร้างทัศนะคติที่ดีต่อชุมชนในการจัดการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้

นักเรียน นักศึกษาช่วยเหลือผู้อื่น 
5.4 เพ่ือให้ชุมชนได้รูจักวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูละนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการให้บริการ และการใช้ทักษะวิชาชีพบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ประชาชนมาใช้บริการหน่วยบริการวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ จ านวน 200 คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์และก่อนเทศกาลปีใหม่ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
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 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   10,000   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีประชาชนเข้ารับบริการที่ศูนยบ์ริการ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             58 
 

โครงการ อาชีวรว่มดว้ยช่วยประชาชน”ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภยัแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษ 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (ปฏิรูปการเรียนการสอน) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้จัดท ากิจกรรมโครงการ 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย
แน่นอน”ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ในการนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ของส านักงานขนส่งทางบก ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยจัดให้มีการบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่าง ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ร่วมก าหนด
จุดให้บริการที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสนองนโยบายของรัฐบาล
ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือบูรณาการเรียนการสอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
บริการ 

5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของรถทุกประเภทท่ีเดินทางในช่วงเดนทางก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
5.3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาช่วยเหลือประชาชน 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 คณะครูละนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการให้บริการ รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์  และให้ผู้ใช้รถเข้ามาบริการศูนย์ของทางวิทยาลัยฯทั้งนี้เพ่ือรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง
ของผู้ใช้รถใช้ถนน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 

6.2.1 ประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลมาใช้บริการศูนย์อาชีวบริการ ฯ หน่วยวิทยาลัย
การอาชีพดอกค าใต้ประมาณ 180 ราย 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์และก่อนเทศกาลปีใหม่ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   45,500   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีประชาชนเข้ารับบริการที่ศูนยบ์ริการ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2559       

1. ช่ือหน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน      
       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

4. หลักการและเหตุผล          

              อ้างถึงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็น
การจัดการการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการอาชีวศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็น
สากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และต้องจัดการอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงการมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษา
อาชีวศึกษา และสถาบัน ให้มีความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิต และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถให้บริการการศึกษา ในด้าน
วิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด และความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับ
ปริญญาตรี  

 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ เป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนเข้าสู่สถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบัน  ทั้งนี้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท า
โครงการแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือแนะแนวทางในการศึกษาด้านวิชาชีพดังกล่าวต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์         

5.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้านอาชวีศึกษาให้แกน่ักเรียน นักศกึษา       
หรือประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป 
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5.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3, มัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 และ
ระดับชั้น ปวช.3 หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น     
          5.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มจ านวน หรือปริมาณของผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ          

6.1 เชิงปริมาณ         

  6.1.1 ร้อยละของจ านวนของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.    
 6.1.2 ร้อยละของจ านวนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวส.   

6.2 เชิงคุณภาพ         

  6.2.1 นักเรียนมีความสนใจเพ่ือเข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ     
  6.2.2 นักศึกษามีความสนใจเพ่ือเข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ    

7. ระยะเวลาและสถานที่          

 เดือนพฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560 ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส    

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

9.1 สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ
ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป         

 9.2 สามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3, มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และระดับชั้น ปวช.3 หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อใน   

9.3 สามารถมีการเพิ่มจ านวน หรือปริมาณของผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.   

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ         

10.1 รูปภาพกิจกรรม         

 10.2 แบบสัมภาษณ์          
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โครงการขยายสัญญาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และงานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน) 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมมีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันนี้ ทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานพร้อม
ด้วยบ้านพักผู้ด านวยการและรองผู้อ านวยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครบทุกพ้ืนที่ จึงเป็นอุปสรรคในการค้นคว้า
หาความรู้ของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาและผู้บริหารเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการให้วิทยาลัยฯ ปรับปรุงและขยายสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ได้ดียิ่งขึ้น โดยการขยายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบสายสัญญาณ 
 ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5..1 เพื่อขยายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานและบ้านพักผู้ บริหาร 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานด้านจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 พื้นอาคารได้รับการซ่อมแซม จ านวน 1 ชั้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมัติโครงการและวางแผนการปรับปรุง/1 เดือน/แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 7.2 ขั้นด าเนินการ จัดหาผู้รับเหมาและด าเนินการขยายสัญญาณ/ 3 เดือน 
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7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน 
 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  

8.1 ค่าตอบแทน 5,000  บาท 
  8.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
  8.3 ค่าวัสด ุ  15,000  บาท 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได ้
 9.1 แผนกวิชาเทคนคิพื้นฐานและบ้านพักผู้บรหิารมีสัญญาณระบบอนิเตอรเ์นต็ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
 9.2 นักเรียน นักศกึษามีสามารถค้าคว้าสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ การเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา      

   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรฐาน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 

 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  (การสร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา) 

4. หลักการและเหตุผล          

 การเยี่ยมบ้านเป็นขั้นตอนส าคัญในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการรู้จัก
นักเรียนนักศึกษาเป็นโดยวิธีการคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริงที่บ้าน   เป็นการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง   สามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาหรือแก้ไข
สภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้การสร้างความเข้มแข็งในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจเตรียมแนวทางในอนาคตสู่การศึกษาที่สูงขึ้น    สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา  อีกทั้ง สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์วิทยาลัยการอาชีพ
ดอกค าใต้  จึงขอเสนอโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558         

5. วัตถุประสงค์          

 5.1 เพ่ือติดตามชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามสภาพจริง 
 5.2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจ านวนของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา     

5.3 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ         

 6.1 เชิงปริมาณ         

  6.1.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนทุกหลักสูตร/สาขางาน      
 6.1.2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตร/สาขางาน     

6.2 เชิงคุณภาพ  

 

 

 

  



65
  

 6.2.1 นักเรียนได้รับทราบระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือ    
 6.2.2 นักศึกษาได้รับทราบระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือ    

7. ระยะเวลาและสถานที่           

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

2558 
ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย.  

1. ขั้นวางแผน (Plan)          
1.1 ประชุม          
1.2 เขียนโครงการ          
2. ขั้นด าเนินการ (Do)          
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ          
2.2 ประสานงาน          
2.3 ด าเนินงาน          
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(check) 

         

3.1 แบบสอบถาม          
3.2 สรุปโครงการ          
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

         

4.1 น าข้อเสนอมาปรับปรุง          
    

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่ปรึกษา     จ านวนเงิน 27,720  บาท 
  (จ านวนครู 22 คน x 420 x 3 วัน) 
 2. ค่าเหมารถ      จ านวนเงิน 7,500 บาท 
(จ านวนรถ 5 คัน x 500 x 3 วัน ) 
 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์     จ านวนเงิน 4,780   บาท 

    รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น    40,000  บาท  

 **ทุกรายการถั๋วเฉลี่ยจ่าย** 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          

 9.1 สามารถติดตามชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามสภาพจริง
 9.2 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจ านวนของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา   
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9.3 สามารถสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา   

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ         

10.1 รูปภาพกิจกรรม           

10.2 แบบสัมภาษณ์    

  

โครงการ ปลูกจิตส านึก ด้านการรักชาติเทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 
1.1. โครงการถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 
1.2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
1.3. โครงการท าบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี นาถ    (วันแม่)  
1.4. โครงการท าบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       (วันพ่อ) 
1.5. โครงการอาสาพัฒนาชุมชนและวัด 
1.6. โครงการชมรมพระพุทธศาสนา 
1.7. โครงการสร้างส านึกพลเมืองเพ่ือประชาธิปไตย 
1.8. โครงการชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
1.9. โครงการท าบุญในวันส าคัญ (วันมาฆบูชา) 
1.10. โครงการท าบุญในวันส าคัญ (วันวิสาขบูชา) 
1.11. โครงการท าบุญตักบาตรต้นสัปดาห์แรกของเดือน 
1.12. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ 
1.13. โครงการพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
1.14. โครงการประชุมฟังธรรม สวดมนต์ 
1.15. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
1.16. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
1.17. โครงการนิมนต์พระอบรมหน้าเสาธง 
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โครงการถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2. ลักษณะโครงการ                โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ตามค่านิยมหลักของ คสช. ประจ าปี 2558 ดังนี้  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาป ตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการ และชี้แจงให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุ กคนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ก าหนดให้มี การ

ประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน  
 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญข้างต้น จึงได้ด าเนินการสนับสนุน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้ านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะคุณธรรม 8 ประการ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย 3D และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามค่านิยมหลักของ คสช.  มาบูรณาการ
เข้ากับโครงการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือด าเนินการโครงการถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 
 2. เพ่ือด าเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือด าเนินการโครงการท าบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า บรมราชินีนาถ (วัน
แม่)  
 4. เพ่ือด าเนินการโครงการท าบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันพ่อ) 
 5. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและวัด 
 6. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมพระพุทธศาสนา 

7. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมสร้างส านึกพลเมืองเพ่ือประชาธิปไตย 
 8. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 9. เพ่ือด าเนินการโครงการท าบุญในวันส าคัญ (วันมาฆบูชา) 
 10. เพ่ือด าเนินการโครงการท าบุญในวันส าคัญ (วันวิสาขบูชา) 
 11. เพ่ือด าเนินการโครงการท าบุญตักบาตรต้นสัปดาห์แรกของเดือน 
 12. เพ่ือด าเนินการโครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ 
 13. เพ่ือด าเนินการโครงการพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
 14. เพ่ือด าเนินการโครงการประชุมฟังธรรม สวดมนต์ 
 15. เพ่ือด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 16. เพ่ือด าเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
 17. เพ่ือด าเนินการโครงการนิมนต์พระอบรมหน้าเสาธง 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง 
         ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
7.1 การถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช - - 2,000 2,000 
7.2 การส่งเสรมิประชาธิปไตย   2,000 2,000 
7.3 การท าบุญตกับาตรและพิธเีฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชนิีนาถ(วัน
แม่)  

- - 1,000 1,000 

7.4 การท าบุญตกับาตรและพิธเีฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วนัพ่อ) - - 1,000 1,000 
7.5 อาสาพัฒนาชุมชนและวัด - - 2,000 2,000 
7.6 ชมรมพระพทุธศาสนา - - 9,000 9,000 
7.7 ชมรมสร้างส านึกพลเมืองเพื่อประชาธิปไตย - - 2,000 2,000 
7.8 ชมรมศิลปวฒันธรรมไทย - - 2,000 2,000 
7.9 การท าบุญในวันส าคัญ (วันมาฆบูชา) - - 3,000 3,000 
7.10 การท าบุญในวนัส าคัญ (วันวิสาขบูชา) - - 3,000 3,000 
7.11 การท าบุญตักบาตรต้นสัปดาห์แรกของเดือน     
7.12 การเลอืกตั้งนายกองคก์ารวชิาชีพ - - 8,000 8,000 
7.13 พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณกุรรม - - 2,000 2,000 
7.14 การประชุมฟังธรรม สวดมนต ์ - - 20,000 20,000 
7.15 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาจิต - - 2,000 2,000 
7.16 การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน - - 7,000 7,000 
7.17 การนมินต์พระอบรมหน้าเสาธง - - 3,000 3,000 
รวมเป็นเงินทั้งหมด - - 1,000 1,000 
    71,000 

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  64,000  บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ด าเนินการโครงการถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 
 2. ด าเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3. ด าเนินการโครงการท าบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ  (วันแม่)  

4. ด าเนินการโครงการท าบุญตักบาตรและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันพ่อ) 
 5. ด าเนินการโครงการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและวัด 
 6. ด าเนินการโครงการชมรมพระพุทธศาสนา 
 7. ด าเนินการโครงการสร้างส านึกพลเมืองเพ่ือประชาธิปไตย 
 8. ด าเนินการโครงการชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 9. ด าเนินการโครงการท าบุญในวันส าคัญ (วันมาฆบูชา)       
 10. ด าเนินการโครงการท าบุญในวันส าคัญ (วันวิสาขบูชา) 
 11. ด าเนินการโครงการท าบุญตักบาตรต้นสัปดาห์แรกของเดือน 
 12. ด าเนินการโครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ 
 13. ด าเนินการโครงการพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม 
 14. ด าเนินการโครงการประชุมฟังธรรม สวดมนต์ 
 15. ด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 16. ด าเนินการโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
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 17. ด าเนินการโครงการนิมนต์พระอบรมหน้าเสาธง 
 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม 
 2. การสังเกต 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการเป็นรูปเล่ม 
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โครงการ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 
 1.1. โครงการ Big Cleaning Day 
 1.2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 1.3. โครงการชมรมจิตอาสาพัฒนาชมชุน 
 1.4. โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปี 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     ตามค่านิยมหลักของ คสช. ประจ าปี 2558 ดังนี้  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาป ตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 

         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานกิจกรรม ได้เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยชี้แจงและมอบหมายให้ครูและบุคลากร 
นักเรียนนักศึกษาจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการ ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรม ซึ่งด าเนินการทั้งในรูปของงานกิจกรรมและชมรมจิตอาสา 

พัฒนาชุมชน เพ่ือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทุกคน ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยฯ ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ       คุณธรรม 
8 ประการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย 
3D และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามค่านิยมหลักของ คสช. มาบูรณาการเข้ากับโครงการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือด าเนินการโครงการ Big Cleaning Day 
 2. เพ่ือด าเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 3. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมจิตอาสาพัฒนาชมชุน 
 4. เพ่ือด าเนินการโครงการปลูกต้นไม้ประจ าปี 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ มีจิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
8.1 Big Cleaning Day - - 5,000 5,000 
8.2 การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

- - 7,000 7,000 

8.3 จิตอาสาพัฒนาชมชุน - - 2,000 2,000 
8.4 การปลูกต้นไม้ประจ าปี - - 5,500 5,500 
รวมเป็นเงินทั้งหมด    19,500 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
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เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  19,500  บาท  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ด าเนินการโครงการ Big Cleaning Day 
 2. ด าเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 3. ด าเนินการโครงการชมรมจิตอาสาพัฒนาชมชุน 
 4. ด าเนินการโครงการปลูกต้นไม้ประจ าปี 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม 
 2. การสังเกต 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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โครงการ การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 
  2.1.3.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
  2.1.3.2 โครงการแลกขอขวัญประจ าปี 
  2.3.3.3 โครงการชมรมดนตรีสากล 
  2.1.3.4 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน 
  2.1.3.5 โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
  2.1.3.6 โครงการกีฬาและนันทนาการ 
  2.1.3.7 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อศจ.พะเยา 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2. ลักษณะโครงการ                 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     ตามค่านิยมหลักของ คสช. ประจ าปี 2558 ดังนี้  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  พระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาป ตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 
 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้มีการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยก าหนดแผนงาน โครงการ จัดสรร
งบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในแผนงานประจ าปี และเน้นนโยบายจัดการโดยนักเรียนนักศึกษาใน
การบริหารจัดการและร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก ที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
โดยเฉพาะคุณธรรม 8 ประการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยังเป็นการ
สอดคล้องกับนโยบาย 3D และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามค่านิยมหลักของ คสช. มาบูรณาการเข้ากับโครงการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือด าเนินการโครงการแลกขอขวัญประจ าปี 
 3. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมดนตรีสากล 
 4. เพ่ือด าเนินการโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน 
 5. เพ่ือด าเนินการโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
 6. เพ่ือด าเนินการโครงการกีฬาและนันทนาการ 
 7. เพ่ือด าเนินการโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อศจ.พะเยา 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ดี สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุข มีความรู้ รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8.1 การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา - - 15,000 15,000 
8.2 การแลกขอขวัญประจ าปี - - 5,000 5,000 
8.3 ชมรมดนตรีสากล - - 2,000 2,000 
8.4 การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน - - 15,000 15,000 
8.5 การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ - - 15,000 15,000 
8.6 การกีฬาและนันทนาการ - - 46,000 46,000 
8.7 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อศจ.พะเยา - - 10,000 10,000 
รวมเป็นเงินทั้งหมด    108,000 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  108,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
 2. ด าเนินการโครงการแลกขอขวัญประจ าปี 
 3. ด าเนินการโครงการชมรมดนตรีสากล 
 4. ด าเนินการโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน 
 5. ด าเนินการโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
 6. ด าเนินการโครงการกีฬาและนันทนาการ 
 7. ด าเนินการโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อศจ.พะเยา 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม 
 2. การสังเกต 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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 โครงการ การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 
  2.4.1. โครงการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 
  2.4.2. โครงการชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 
  2.4.3. โครงการชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  2.4.4. โครงการชมรมวิชาชีพพาณิชยการ 
  2.4.5. โครงการเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา 
  2.4.6. โครงการปรับปรุงหลังคางานกิจกรรม 
  2.4.7. โครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารห้องกิจกรรม 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     ตามค่านิยมหลักของ คสช. ประจ าปี 2558 ดังนี้  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาป ตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างสูงสุดแก่ครู บุคลากร 
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ทุกฝ่ายและนักเรียนนักศึกษา โดยก าหนดให้มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในการท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาและครูบุคลากรทุกคนมีกิจนิสัยรักการออม รู้จักการจด
บันทึกรายรับรายจ่ายและเผยแพร่สู่ชุมชน สอดคล้องคุณธรรม 8 ประการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย 3D และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามค่านิยมหลักของ คสช. มาบูรณาการเข้ากับ
โครงการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 
 2. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 
 3. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 4. เพ่ือด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพพาณิชยการ 
 5. เพ่ือด าเนินการโครงการเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา 
 6. เพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงหลังคางานกิจกรรม 
 7. เพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารห้องกิจกรรม 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ - - 2,000 2,000 
8.2 ชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง - - 2,000 2,000 
8.3 ชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ - - 2,000 2,000 
8.4 ชมรมวิชาชีพพาณิชยการ - - 2,000 2,000 
8.5 เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา - - 4,000 4,000 
8.6 ปรับปรุงหลังคางานกิจกรรม - - 50,000 50,000 
8.7 ปรับปรุงระบบงานเอกสารห้องกิจกรรม - - 30,000 30,000 
รวมเป็นเงินทั้งหมด    92,000 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  92,000  บาท  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 

2. ด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 
 3. ด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 4. ด าเนินการโครงการชมรมวิชาชีพพาณิชยการ 
 5. ด าเนินการโครงการเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา 
 6. ด าเนินการโครงการปรับปรุงหลังคางานกิจกรรม 
 7. ด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบงานเอกสารห้องกิจกรรม 
 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม 
 2. การสังเกต 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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โครงการ จัดท าห้องเก็บวัสดุแผนกวิชาช่างยนต์ 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาช่างยนต์    ฝ่ายวิชาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ 
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
                  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 

        ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 
          เนื่องเนื่องด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ จะเน้นฐานสมรรถนะ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งในการลงมือปฏิบัติตามใบงานหรือในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้
ที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ  และวัสดุ จะพบปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายวัสดุ   และการเช็คจ านวนของวัสดุเนื่องจากไม่
มีสถานที่เก็บที่เป็นระเบียบ  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน   ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  มี นโยบาย
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้อ านวยความสะดวก สะอาด และปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ จะ
ท าให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน  

ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างยนต์  ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึง ได้จัดท าโครงการจัดท าห้องเก็บวั สดุแผนกวิชา
ช่างยนต์   เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดท าห้องเก็บวัสดุแผนกวิชาช่างยนต์  ให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้  และการใช้งาน 
5.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางแผนกวิชาช่างยนต์ได้จัดการวัสดุฝึก การเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีห้องเก็บวัสดุได้อย่างเป็นระเบียบ  จ านวน 1 ห้อง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักศึกษามีความสนใจในการเรียนและสามารถใช้วัสดุได้อย่างทั่วถึง 
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7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

7.1 ขั้นวางแผนขออนมุัติโครงการและวางแผนการ
เตรียมความพร้อม / 1 เดือน / แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

7.2 ขั้นด าเนินการ ท าการจัดสร้าง / 3 เดือน /แผนก
วิชาช่างยนต์ 

- - 20,000 20,000 

7.3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน/  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 20,000 
 

8. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มาของการด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ                   งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครู และนักเรียนมีวัสดุที่เบิกจ่ายได้ เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.2 นักเรียน มีความใส่ใจในการเรียนมากข้ึน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
  10.2  รูปเล่มรายงานผลการด าเนินการ 
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โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557      
1. ช่ือหน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน    

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ             โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
               โครงการตามภาระงานประจ า 
               โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
        มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 
         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
 
4. หลักการและเหตุผล          

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างาน ในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และรวบรวมจัดเก็บข้อมูลสถิติของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นประจ าทุกปี โดยได้จัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา จากวิธีการสอบถามทางโทรศัพท์ ครูที่ปรึกษา หัวหน้า
แผนกวิชา ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนสนิท ทั้งนี้ การด าเนินการติดต่อทางจดหมาย เป็นการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ ภาวการณ์ท างานในสถานประกอบการ กรณีว่างงาน รองาน ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว การ
ติดตามผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นการติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาแล้ว เพ่ือทราบ
ข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อหรือท างาน ศึกษาต่อตรงกับสาขางานหรือไม่ เข้าท างานตรงกับสาขางานหรือไม่ 
สามารถใช้วิชาชีพในการประกอบการท างานกี่เปอร์เซ็นต์  

 
ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ

ด าเนินการจัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือสามารถติดตามจ านวนผู้จบและ น า
แบบสอบถามเก็บรวบรวมและสรุป โดยวิธีการรายงานในโปรแกรมระบบติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรอกข้อมูลลง ศธ.02 เพ่ือรายงานผลลัพธ์ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และก าลังคน-อาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป       
5. วัตถุประสงค์          

5.1 เพ่ือติดตามจ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 ได้อย่างมีระบบ  
          5.2 เพ่ือส ารวจการเข้าศึกษาต่อ ท างาน ว่างงาน หรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         5.3 เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลระบบติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาใน ศธ.02  
6. เป้าหมายและตวัชี้วดัความส าเร็จ          

6.1 เชิงปรมิาณ         
  - ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่สามารถตดิตามได้   
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6.2 เชิงคุณภาพ  

 - ผู้ส าเร็จการศึกษาไดท้ างานและเข้าศึกษาต่อ     
 

7. ระยะเวลาและสถานที ่          
 เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2559          
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
 9.1 สามารถทราบจ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ได้อย่างมีระบบ 
 9.2 สามารถส ารวจการเขา้ศึกษาตอ่ ท างาน วา่งงาน หรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
  

9.3 สามารถกรอกข้อมูลระบบตดิตามภาวะผู้มงีานท าผูส้ าเร็จการศึกษาใน ศธ.02   
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ         

10.1 รูปภาพกิจกรรม         
10.2 แบบติดตาม         
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โครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
        ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพจ าเป็ นต้องมีวัสดุ 

อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือมุ่งหวังให้ 
นักเรียนนักศึกษาได้ มีความรู้  ทักษะ ประสบการณ์  น าไปประกอบอาชีพในอนาคตวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ จึง
จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือสนองความต้องการของครูและนักเรียนนักศึกษา 

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.2 เพ่ือให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวัสดุฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ 
5.3 เพ่ือให้ ผู้ เรียนได้ มีความรู้  ความสามารถตรงตามหลักสูตร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

1 นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการ
บัญชีและแผนกวิชาการขายจ านวน 242 คน มีวัสดุ อุปกรณ ์ประกอบการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

2   ครูร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1   การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2 การเรียนการสอนมีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 2557 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขัน้วางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ขัน้ด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. ประมาณราคา 
   2.2. จัดจ้างปรับพื้นท่ี 

            

             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปี
นี้มาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   200,000   บาท 

 

8.1. ค่าตอบแทน      -            บาท 
8.2. ค่าใช้สอย        - 
8.3. ค่าวัสดุ    200,000   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน เพียงพอกับความต้องการ 
9.2 ครูทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะและฝึกประสบการณ์จริงในการฝึก
ปฏิบัติในการใช้เครื่องใช้สานักงานหรือห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้อย่างดี วิทยาลัยฯ จึงจัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อตามความจ าเป็นเหมาะสมในการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ซึ่งประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1.  จัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ในวิทยาลัยฯ  
5.2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้เพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทางด้านบัญชี  
      ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านพิมพ์ดีด และทางด้านเทคโนโลยี  
1.3. เพ่ือให้มีการผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

6. ป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1.1 ด้านปริมาณ จัดหา ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน จ านวน 3 รายการ  

             ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จานวน 5 รายการ  
6.1.2 ด้านคุณภาพ จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
รายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงาน 2557 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ข้ันวางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ข้ันด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. ท าแผนการจัดซื้อ 
   2.2. จัดซื้อ 

            

3. ข้ันตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปีนี้มาปรับปรุงแก้ไขใน
ปีต่อไป 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   1,180,000   บาท 
 

 8.1  เงินงบประมาณ ( งบครุภัณฑ์ )    1,080,000      บาท 
 8.2 เงินบ ารุงการศึกษา             100,000         บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  มีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการภายในวิทยาลัยฯอย่างเพียงพอ 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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1.ชื่อโครงการ จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
              โครงการตามภาระงานประจ า 
              โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 
 

3. ความสอดคล้อง 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

 
4. โครงการบรรจุในแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2559 วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ข้อท่ี 2.6.1 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
 

6. หลักการและเหตุผล 
    ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพ่ือฝึกให้นักเรียนนักศึกษาในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท าผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
   ดังนั้น งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จึงได้จัดท าโครงการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    7.1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
    7.2 เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

8. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    8.1.  เชิงคุณภาพ 

 -   นักเรียนนักศึกษาน านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    8.2.  เชิงปริมาณ 
           -   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 8 ชิ้น  
 

9. งบประมาณ 
      9.1 ค่าตอบแทน -   บาท 
      9.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
      9.3 ค่าวัสดุ  80,000  บาท 
  รวมเป็นเงิน 80,000  บาท 
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10. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นวางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขั้นด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
 
 

            

2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

    
 

       

3.2 แบบสอบถาม     
 

       
3.3 สรุปโครงการ     

 

       
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง             
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559      
 

1. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ             โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
               โครงการตามภาระงานประจ า 
               โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
 
 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 

         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  

4. หลักการและเหตุผล         
 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ มีปณิธานในการผลิตนักศึกษาด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ 
และมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
ปณิธานของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องได้รับทราบแนวทางการด าเนินชีวิต      ในสังคมสายอาชีพ ที่ถูกต้องทั้ง
ชีวิตส่วนตัวและระเบียบการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ เพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จในการปรับตัว สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะได้น าความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ   
 

5. วัตถุประสงค์         
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักปรับตัวกับสถานที่ ระบบการเรียนการสอน บุคลากร และเพ่ือนใหม่ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัย  

5.3 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความรัก ต่อ
สถาบัน และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมต่อสถาบัน และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ        
 6.1 เชิงปริมาณ        

- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ      
6.2 เชิงคุณภาพ        

6.2.1 นักศึกษาใหม่มีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  
6.2.2 นักศึกษาใหม่มีความรัก ความสามัคคีในเบื้องต้นของการรู้จักกันเป็นครั้งแรก  
 

7. ระยะเวลาและสถานที่         
 เดือนพฤษภาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ         
 9.1 นักศึกษาใหม่ได้รู้จักปรับตัวกับสถานที่ ระบบการเรียนการสอน บุคลากร และเพ่ือนใหม่  

9.2 นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัย     
9.3 นักศึกษาใหม่ได้เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความรัก      

ต่อสถาบัน และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม     
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ        
10.1 รูปภาพกิจกรรม        

 10.2 แบบสอบถาม        
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โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต ้

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานประกันฯ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ            
                                                        โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ า 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

          ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย 
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ระบบการประกันคุณภายในสถานศึกษา ให้ถือว่าเป็นประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ หาจุดอ่อนจุดแข็งที่เกิดกับตนกับวานกับศิษย์ จะช่วยให้การพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ท าให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข 
 ดังนั้นการประกันคุณภาพวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ (PDCA) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดท าและพัฒนาประกันคุณภาพภายมาตรฐานการศึกษาในตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 5.2เพื่อจัดท าและพัฒนาการพัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับแผนกวิชาและ 
สถานศึกษา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชื้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เพื่อจัดท าและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  6.1.2 เพื่อจัดท าและพัฒนาการพัฒนาประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1ครูและเจ้าหน้าที่มีความตระหนักเข้าใจในเรื่องประกันคุณภาพภายใน 
       6.2.2 รายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัยฯละระดับแผนกวิชาบรรลุเป้าหมาย100% 
 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมวางแผน ด าเนินการ รายงานผล ประเมินผลรายงาน 
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 7.2 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000 บาท  
 8.1ค่าวัสดุ ค่าแฟ้ม ค่าหมึกปริ้น ค่ากระดาษ ค่าจัดท ารูปเล่ม ค่าศึกษาดูงาน 
 8.2 ค่าจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค่าตอบแทน 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยจัดท ารายการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 9.2 วิทยาลัยจัดท ารายการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์และสามารถรายงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 10.2 การตรวจสอบจากเอกสารหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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1.  ชื่อโครงการ  ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

2.  หน่วยงาน/สถานศึกษาที่รับผิดชอบ  ชมรมสร้างส านึกพลเมือง 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
   
4. หลักการและเหตุผล 

การสร้างส านึกพลเมือง เป็นการน าหลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองส าหรับเยาวชนของสถาบันพระปกเกล้ามา
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา และชุมชน 
โครงการดังกล่าวช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น การสร้างจิตส านึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีกระบวนการที่เหมาะสมและหลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้พร้อมกับพัฒนาตนเองตามวิถีประชาธิปไตย
ได้เป็นอย่างด ี 
 ชมรมสร้างส านึกพลเมือง จึงจัดโครงการ ประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะอาชีพ   
และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี นอกจากมีความรู้ ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่าง
ดี และจะต้องเป็นบุคคลที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ชมรมจึง
จัดท าโครงการสึกนึกในบ้านเกิด เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในส านึกการเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศท้ังปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน   
                       
5. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนประจักษ์ในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุมีผล 

6. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ปวช./ปวส.) ทุกแผนกวิชา 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

2. นักเรียน  นักศึกษามีจิตส านึกเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาทักษะลักษณะที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ธันวาคม 2558 -กุมภาพันธ์  2559 
 
 
 
 
 



96 
 
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

2558-2559 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

1.  ขั้นวางแผน  (Plan)    
    
1.1  เขียนโครงการ    
1.2  เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
อนุมัติ 

   

1.3 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    

2.  ขั้นด าเนินการ  (Do)    
2.2  ด าเนินโครงการ    
3.  ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

   

3.1  ประเมินจากแบบสอบถาม    
3.2  สรุปโครงการ    
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  
น าผลการประเมินมาแก้ไขปรบัปรุง 

   

4.1  น าเสนอข้อเสนอแนะมาปรับปรุง    
 

9. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
           8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร    1200             บาท 

  8.2 ค่าใช้สอย           600    บาท 
                - ของที่ระลึก        500    บาท 

 8.3 ค่าป้าย            600              บาท 
    

           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 2,900  บาท (=สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน=) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง ประชาธิปไตยและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย 
3. นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของประชาธิปไตย 

 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ปวช./ปวส.) ทุกแผนกวิชา 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน นักศึกษามีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
-นักเรียน  นักศึกษามีจิตส านึกเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
-นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาทักษะลักษณะที่ดีและมีความเป็นผู้น า 



97 
  

โครงการจัดท าสิ่งพิมพ์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
1.  ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตามภาระงานประจ า 
 
3. ความสอดคล้องกับ    
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ)   
 

4. หลักการและเหตุผล 
  

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้   ได้ด าเนินภารกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยฯได้พัฒนาความรู้ ด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน  
รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสมให้เรียน  ด้วยภารกิจดังกล่าว ในรอบปี ๒๕๕๘ 
สถานศึกษาจึงมีการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ งานประชาสัมพันธ์มีความประสงค์จะเผยแพร่ประชาสั มพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่สถานศึกษา 
 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
 5.2   เพ่ือแนะแนวการศึกษา 

5.3   เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่สถานศึกษา 
 

7. เป้าหมาย      
- เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ 
- เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
7. ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ธันวาคม 58 มกราคม 59 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติโครงการ          ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ์ 

2. จัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ์ 
3. จัดส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ์ 

4.  ประเมินผลการด าเนินงาน         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ์/
งานวิจัย 

5.  รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ์ 
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 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
1. การเตรียมงาน         วันที่  1 – 20 ธันวาคม 2558 
2. ด าเนินงาน        วันที่  21  ธันวาคม 2558-5  มกราคม 2559  
3. การประเมินผลและสรุปผล  วันที่  11-29 มกราคม 2559 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1   สถานศึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 9.2   สถานศึกษาได้แนะแนวการศึกษา 
 9.3  สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี 
 
10. การติดตามประเมินผล 

-  ใช้แบบสอบถาม 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย 
รายการ 

จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย จ านวนเงิน / บาท รวมทั้งสิ้น 

หมวดค่าใช้จ่าย 
1. ค่าจัดท าข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ๑ แผ่น  
2. หน้า ขนาด A๔  
ค่าซองสีน้ าตาล ขนาด A๔ 
 

 
1,000 
แผ่น 

 
400 ซอง 

 
6.80 

 
 
4 

 
6,800 

 
 

1,600 

 
6,800 

 
 

1,600 

รวม 8,400 8,400 
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1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงสารสนเทศห้องสมุด 2013 เพ่ือการสืบค้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

2.  หน่วยงาน/สถานศึกษาที่รับผิดชอบ  งาน วิทยบริการและห้องสมุด ฝ่าย วิชาการวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 
                

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
        :  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
  

4.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้าใช้บริการ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ปัจจุบันเป็นยุคไอที จึงควรปรับปรุงด้านสารสนเทศให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้บริการของนักเรียน 
นักศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นหาความรู้ประกอบการเรียนการสอน จึงควร
อย่างยิ่งที่จะปรับปรุงสารสนเทศเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวยความสะดวก นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในวิทยาลัยฯ ให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างยิ่ง  
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการสืบค้นหาความรู้ 
            2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 6.1 เชิงปริมาณ 
                    1. ร้อยละจ านวนผู้เข้าใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
                    2. วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้มีจ านวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศเพ่ิม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
         1.  ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยประสิทธิภาพ 
         2.  นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้สารสนเทศท่ีดี 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน - มีนาคม  2558 
8.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนนิงาน 58-59 
1.  ขั้นวางแผน  (Plan) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.1  เขียนโครงการ      
1.2  เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ      
2.  ขั้นด าเนินการ  (Do)      
2.1  ด าเนินโครงการ      
3.  ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check)      
3.1  ประเมินจากแบบสอบถาม      
3.2  สรุปโครงการ      
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  
น าผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 

     

4.1  น าเสนอข้อเสนอแนะมาปรับปรุง      
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9. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 

   -      การวางระบบสารสนเทศ   จ านวนเงิน 30,000   บาท 
   -     คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ชุด จ านวนเงิน 75,000  บาท 
           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ห้องสมุดมีจ านวนครุภัณฑ์เพ่ิม 
2. ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการสืบค้นมากขึ้น 

 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ภายในห้องสมุดมีสิ่งอ านวยความสะดวก และนักเรียน นักศึกษาใช้บริการสืบค้นหาความรู้มากขึ้น 
  

12. ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
 -  
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โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557      
1. ช่ือหน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน     
                    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 

          ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

4. หลักการและเหตุผล          
          ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับการท างานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการท างานในสถานประกอบการจริง รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือให้มีมุมมองด้านอาชีพที่หลากหลายสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ อีกทั้ง เพ่ือ
เปิดมุมมองของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความถนัดด้านช่างได้เห็นโลกอาชีพในสาขาวิชาชีพของตน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ส าเร็จการศึกษา"มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพส าหรับการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไปการศึ กษา 
2557 ในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องในด้านมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อก าหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 
31 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
 
5.วัตถุประสงค์   

 5.1 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเข้ารับการท างาน   
5.2 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครงาน  และวิธีการคัดเลือกเข้าท างานในสถาน

ประกอบการต่อไป         
 5.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสามารถปรับปรุงตนเองเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคม
ตลาดแรงงานต่อไป         
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ         
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ทุกแผนกวิชา/สาขางาน  
 6.1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. ทุกแผนกวิชา/สาขางาน  
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6.2 เชิงคุณภาพ         

  6.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลการสมัครเข้าท างานในสถานประกอบการ  
 6.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ในโลกตลาดแรงงาน   
 
7. ระยะเวลาและสถานที่          
 เดือนมกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา   
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          
 9.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้ารับการท างาน  
 9.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัครงาน  และวิธีการคัดเลือกเข้าท างานในสถานประกอบการ
ต่อไป         
 9.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสามารถปรับปรุงตนเองเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคม
ตลาดแรงงานต่อไป      
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ         

10.1 รูปภาพกิจกรรม         
 10.2 แบบติดตาม/สอบถาม   
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โครงการ ศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร      ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
 

     2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

    3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

           มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

     4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาขนาดเล็กได้พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาครอบคลุมยุทธศาสตร์ 4 มิติ เช่นการเพ่ิมปริมาณผู้เรี ยน การลดปัญหาการออก
กลางคัน การเข้าประชุม อบรม สัมมนาและการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศนั้น วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร   และการ
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนั้น 

 

งานบุคลากร จึงขอจัดท าโครงการศึกษา ดูงานภายในประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักการและ
ยุทธศาสตร์เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

5.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้โดยเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  จ านวน  41   คน 

6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.2.2  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรและหน่วยงานให้มี 
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

2557 2558 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1.ขั้นวางแผน(Plan)             
1.1. เขียนโครงการ /            
1.2. ขออนุมัติโครงการ /            

2. ขั้นด าเนินการ (Do)             
2.1. ด าเนินงาน   / / /        

3.ขั้นตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) 

            

3.1. สรุปโครงการ     / /       

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Act) น าผลการประเมิน
มาแก้ไขปรับปรุง   

      /      

 
8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    100,000    บาท 
 

9.ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรและหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ    

- รายงานผลโครงการเป็นรูปเล่ม 
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โครงการพัฒนางานวางแผนและงบประมาณ 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ               ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 

 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
                                         โครงการตามภาระงานประจ า 
                                         โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2558 ขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแนวทางการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้ส าเร็จตามภาระงานต่างๆ และ
จัดท ารูปเล่มเพ่ือแจกจ่ายตามฝ่ายต่างๆ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2558 

5.วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงานส าหรับด าเนินงานในงานวางแผนและงบประมาณ 
 5.2  เพื่อให้การด าเนินงานของงานวางแผนและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของภาระงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
       -  ตู้ส าหรับเก็บเอกสาร    จ านวน  2  ตู้    
       -  วัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

งาน / กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

1. จัดท าโครงการ / ขออนุมัติ โครงการฯ             

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด าเนนิงาน / วางแผนด าเนนิงาน 
            

3. ด าเนนิงานตามโครงการ             

4. ติดตามผลการด าเนนิงานและสรุปผลการ
ด าเนนิงาน 
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2. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น      5,000   บาท 
 

- ตู้ส าหรับเก็บเอกสาร   5,000   บาท 
 

3. ผลที่คาดว่าได้รับ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงานส าหรับด าเนินงานในงานทะเบียน ส่งผลให้การด าเนินงานของ

งานทะเบียนเป็นไป  ด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของภาระงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
1.  ผู้รับผิดชอบ   งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตามภาระงานประจ า 
 

3. ความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ของ สอศ. ด้านการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
  

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้   ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยฯ  ได้พัฒนาความรู้ ด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน  เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีการพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสมให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  สามารถน าไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวต่อไป   
    

โครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา จึงจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาเรียนดี มีความ
ประพฤติดี ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ได้รับรางวัลและผู้เรียนคนอ่ืนๆ ได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเองและ
ผู้อ่ืน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของตนเองสร้าง  ความภาคภูมิใจ ใน
วิชาชีพที่ตนศึกษา และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนศึกษามีความรักในงานอาชีพต่อไป   
 

5.  วัตถุประสงค ์
 ๕.๑   เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๕.๒   เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อวิทยาลัยฯ 
 ๕.๓   เพ่ือแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
 

6.   เป้าหมาย      
เชิงปริมาณ 
6.1  นักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ ๓     จ านวน ๘๖  คน 
6.2  นักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ ๒    จ านวน ๖๐  คน 
6.3  ครู – เจ้าหน้าที่    จ านวน ๔๐  คน  
6.4 ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ  จ านวน  ๔๐  คน  

  เชิงคุณภาพ 
6.5 นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
6.6 นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาชีพ เกิดความรักและผูกพันต่อวิทยาลัยฯ 
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7. ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ กุมภาพันธ ์ มีนาคม 

1.จัดท าโครงการขออนุมัติโครงการ          ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน 

2. ติดต่อประสานงานกับสถานที่         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน 

3.จัดท าค าสั่งรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน 

4.  ประชุมชี้แจงนักเรียน         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน/
หัวหน้าแผนกทุกแผนก 

5. ด าเนินงานตามก าหนดการที่วางไว้         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน/
หัวหน้าแผนกทุกแผนก 

6.  ประเมินผลการด าเนินงาน         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน/
หัวหน้าแผนกทุกแผนก 

7.  รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน/
หัวหน้างานวิจัย 

8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน         ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานทะเบียน/
หัวหน้างานประชาสมัพันธ์  

 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1. การเตรียมงาน         วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม  2559 

2. การจัดงาน        วันที่  1-11 มีนาคม  2559  
3. การประเมินผลและสรุปผล  วันที่  14-13 มีนาคม  2559 

 
๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
รายการ 

จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย จ านวนเงิน / บาท รวมทั้งสิ้น 

หมวดค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานท่ี 
2. ค่าปกใบประกาศนียบตัรฯ 
3. ค่ารูปถ่ายนักเรยีน 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ครู แขกผู้เกียรติ ผูป้กครอง/ 
นักเรียน 

5. ค่าดอกไม้กลัดหน้าอก 
6. พิธีสงฆ์ 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 
- 

146 
292 

 
80/146 

 
226 

- 
- 

 
- 

100 
50 
 

25 
 

15 
- 
- 

 
6,000 
14,600 
14,600 

 
5,650 

 
3,390 
6,000 

- 

 
6,000 
14,600 
14,600 

 
5,650 

 
3,390 
6,000 

- 
รวม 50,240 50,240 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1   ผู้ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 9.2   ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อวิทยาลัยฯ  
 9.3  ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่และนักเรียนแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
 
10. การติดตามประเมินผล 

10.1  ประเมินผลจากการด าเนินงาน 
10.2  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
10.3  ใช้แบบสอบถาม 
10.4  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการอ่านพัฒนาการพูดการเขียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

2.  หน่วยงาน/สถานศึกษาที่รับผิดชอบ  งาน วิทยบริการและห้องสมุด/วิชาภาษาไทย  ฝ่าย วิชาการ 
             วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
4.  หลักการและเหตุผล 

การอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเอง   และเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีหลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงความต้องการ
ของผู้อ่าน การขาดแคลนหนังสือซึ่งจะซื้อหรือยืมอ่านได้ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน 
ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆ 
จากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในการนี้หากส่งเสริมการอ่านหนังสือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดนิสัยรักการอ่าน 
พัฒนาการเขียนและการพูด รายวิชาภาษาไทยและห้องสมุดจ าเป็นต้องปลูกฝังและชักชวนให้ นักเรียน นักศึกษา  รัก
การอ่าน แต่สภาพปัจจุบันพบว่านักเรียน นักศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน ไม่รักการอ่าน และส่งผลท าให้ไม่มี
ทักษะการอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่ได้ เขียนไม่ถูก ดังนั้นรายวิชาภาษาไทยและห้องสมุดจึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริมรักการอ่าน 
 
5.วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
2.  เพื่อส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือ 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียน  นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเรียนวิชาภาษาไทย จ านวน 50 คน มีนิสัยรักการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
2.  วิชาภาษาไทยและห้องสมุดมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย  
    และสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน 2558 - มีนาคม  2559 
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8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 58-59 
1.  ขั้นวางแผน  (Plan) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.1  เขียนโครงการ      
1.2  เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ      
1.3  เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ      
2.  ขั้นด าเนินการ  (Do)      
2.1  ด าเนินโครงการ      
3.  ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check)      
3.1  ประเมินจากแบบสอบถาม      
3.2  สรุปโครงการ      
4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  
น าผลการประเมินมาแก้ไขปรบัปรุง 

     

4.1  น าเสนอข้อเสนอแนะมาปรับปรุง      
 

9. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 9.1 ค่าวัสดุ  
  

      - กระดาษ A4  ขนาด 70  แกรม   จ านวน  6      ริม  จ านวนเงิน     600   บาท 
      - กระดาษ A4  สี             จ านวน   1      ริม     จ านวนเงิน    110   บาท 
      - กระดาษท าเกียรติบัตร      จ านวน   2      ริม     จ านวนเงิน    560   บาท 
  

         รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,270 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและเห็นความส าคัญของการอ่าน 
2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการพูด อ่าน เขียน 
3. นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียน  นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเรียนวิชาภาษาไทย จ านวน 50 คน มีนิสัยรักการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
2.  รายวิชาภาษาไทยและห้องสมุดมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าที่
หลากหลาย  

  

12. ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
 - นักเรียน นักศึกษาอ่านหนังสือน้อย ไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน อ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือผิด  
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โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษาร่วมกับงานแนะแนว งานปกครอง  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

เนื่องจากการออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง และปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ มีความตระหนักด าเนินโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพ่ือศึกษาสาเหตุ
ของการออกกลางคันของผู้เรียนระบบปกติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)    
5.วัตถุประสงค์        
 5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรักษาจ านวนผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้    

5.2 เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ     
5.3 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อเข้าศึกษาในอาชีวศึกษา      

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1 เชิงปริมาณ       
  6.1.1    จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของปีการศึกษาถัดไป 
  6.1.2    จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันลดลงร้อยละ 20 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  

6.2 เชิงคุณภาพ       
   วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม7กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
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 กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน   
กิจกรรมที่ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

2.1 การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
   2.2 การคัดกรองผู้เรียน      
   2.3 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน      
   2.5การป้องกันและแก้ไข      
   2.5การส่งต่อ      
กิจกรรมที่ 3 ติดตามผู้เรียนขาดเรียน       
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตส านึกของครูที่ปรึกษา    
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการมีรายท าและหารายได้ระหว่างเรียน     
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน .............สอศและสถานศึกษา......... งบด าเนินการ ...........80,000......บาท.     

8.1    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
8.2    สถานศึกษา       

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1  สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2   
โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน       
9.2 สามารถเพ่ิมก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
 10.1 รวบรวม บันทึก จัดท าผลการส ารวจเป็นระบบ       

10.2 น าเสนอ รายงานผลข้อมูล       
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โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่   ปีการศึกษา 2559 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   สาขางานการบัญชี  แผนกวิชาพณิชยการ  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
         โครงการตามภาระงานประจ า    
                                                       โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ  
 

ความสอดคล้องกับรูปแบบการประเมิน 3. สถานศึกษาพระราชทาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 5.2  
1. สอศ. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  4. นักศึกษาพระราชทาน ด้านที ่- 
2. สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 7  5. องค์การวิชาชีพ หมวดที ่-ข้อที่ - 
 
4. หลักการและเหตุผล :  

ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เป็นผู้มีความเชื่อมั่นเองในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแรงงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงจัดทาโครงการศึกษาดูงานส านักงานกรมสรรพากรและส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
จังหวัดพะเยา ขึ้น เพ่ือศึกษาดูระบวนการตรวจสอบบัญชี  และการยื่นภาษี  ตั้งแต่ต้นจนจบ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนให้หลากหลายเป็นการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อีกทั้ง
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
 
5. วัตถุประสงค์:  

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนจัดท าบัญชีสหกรณ์  
ตรวจสอบบัญชีและเข้าในกระบวนการยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี เกิดความมุ่งม่ันและมีความตั้งใจในการศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน  
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ       

6.1  เชิงปริมาณ   
-  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น 

 -  คร ูอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  
6.2  เชิงคุณภาพ      

- นักเรียน นักศึกษา สาขางานบัญชี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ   100 จากกลุ่มเป้าหมาย 
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-  นักเรียน นักศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนจัดท าบัญชีสหกรณ์  การตรวจสอบบัญชี  และสามารถยื่นภาษีได้

อย่างถูกต้อง 
 
7. รายละเอียดกิจกรรม:  

-  เป็นโครงการตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษา ในสังกัดด าเนินการจัด
กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียน นักศึกษา  สาขางานบัญชีเพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้จากสถานประกอบการจริง และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

 
สถานที่ด าเนินงาน คือ  
-  ส านักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา 

เลขที่  112/30 ถ.ฟากน้ า ต.แม่ต  า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000   
E - mail : phayao@rd.go.th 
โทรศัพท์เบอร์กลาง 0-5448-1653, 0-5448-1871-2, 0-5448-0592 

-  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา 
เลขที่  626  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง   จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์  0 5444 9633  โทรสาร  0 5441 0787  Website  : http://phayao.cad.go.th  
E-mail  :  cadpy@cad.go.th 

 
8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ : 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการ              
2. จัดเตรียมเอกสาร              
3. ประสานงาน              
4. ประชาสัมพันธ์              
5. จัดหาสถาน
ประกอบการ  

            

6. จัดการอบรม              
7. สรุปและประเมินผล              

http://phayao.cad.go.th/
mailto:cadpy@cad.go.th
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9. งบประมาณในการดาเนินโครงการ : 

รายการ 
 

จ านวน/
หน่วย 

หมวดเงิน / จ านวนเงิน หมายเหตุ 

เงินงบประมาณ 
เงินรายได้ 

 
เงินอุดหนุน
จัดการเรียน 

 

 
1. ค่าพาหนะเดินทาง  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  

- 
2 คน 
1 คัน 

- - 10,000 
480 
240 

งบพัฒนา 

รวม  - - 10,720 - 
 
งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,720  บาท  
 
10 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนการจัดท าบัญชีสหกรณ์  การตรวจสอบ
บัญชีและกระบวนการยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง  

10.2 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีเกิดความมุ่งม่ันและมีความตั้งใจในการศึกษาจากการไปศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้  
 

ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต :  
-นักเรียนนักศึกษา คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสนใจต่อกระบวนการจัดท าบัญชีสหกรณ์  การตรวจสอบ

บัญชีและกระบวนการยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง  
 

ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :  
-นักเรียนนักศึกษา คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างงมีความสุข 
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1. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสื่อการเรียนการสอน 
 

2. ความสอดคล้อง 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 

 

3. โครงการบรรจุในแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2559 วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ข้อท่ี 2.6.1 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน  

 

5. หลักการและเหตุผล 
    ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอบรมสัมมนานั้น ต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์
ในการจัดการอบรม เช่น ปากกาเคมี แปรงลบกระดาน ถ่านชาร์จ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการจัด
อบรมสัมมนา มีคุณภาพ 
    ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอนจึงต้องจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอบรมสัมมนา 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    6.1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
     6.2 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดอบรมสัมมนา 

 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    7.1.  เชิงคุณภาพ 

 -   วสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
           -   การจัดอบรมสัมมนา 
   7.2.  เชิงปริมาณ 
           -   ครู 20 คน  
           -   โครงการอบรมสัมมนา 30 โครงการ 

 

8. งบประมาณ 
    8.1 ค่าตอบแทน -  บาท 
    8.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
    8.3 ค่าวัสดุ  5,000  บาท 
 รวมเป็นเงิน 5,000  บาท 
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9. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นวางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขั้นด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนโครงการที่จัดอบรม
สัมนา 

    
 

       

3.2 แบบสอบถาม     
 

       
3.3 สรุปโครงการ     

 

       
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง             
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โครงการจัดท าป้ายวิทยาลัย 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่               ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
                                         โครงการตามภาระงานประจ า 
                                         โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันป้ายวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ได้ท าการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย มาเป็น วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ซึ่ง
ป้ายที่มีอยู่เส้นถนน พะเยา – เชียงค า ด้านหน้าวิทยาลัยฯได้เป็นชื่อเดิมและไม่มีสีสัน ดังนั้นการปรับปรุงป้ายชื่อวิทยาลัย
ซึ่งเป็นเครื่องหมายอย่างแรกสุดในการให้ประชาชนที่เข้าออกวิทยาลัยได้มองเห็น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

วิทยาลัยเทคนิคคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงความส าคัญการจัดท าป้าย เพ่ือให้การจัดระบบให้ทางวิทยาลัย 
สามารถด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  และชัดเจน   จึงจ าเป็นต้องวางแผนจัดโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ  
ตลอดจนการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยู่  ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม  ครบวงจร เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ               

5.วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงานส าหรับด าเนินงานในงานวางแผนและงบประมาณ 
 5.2  เพื่อให้การด าเนินงานของงานวางแผนและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของภาระงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
       -  ป้ายหน้าวิทยาลัย    จ านวน  2  ป้าย    
       -  วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าป้าย 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

งาน / กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

1. จัดท าโครงการ / ขออนุมัติ 
โครงการฯ 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด าเนินงาน / วางแผน
ด าเนินงาน 

            

3. ด าเนินงานตามโครงการ             

4. ติดตามผลการด าเนินงาน
และสรุปผลการด าเนินงาน 

            

             

 
4. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   100,000   บาท 
 

5. ผลที่คาดว่าได้รับ 
มีป้ายติดตั้งเพ่ือเป็นสัญญาลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยส าหรับด าเนินงานในงานอาคาร

สถานที่ ส่งผลให้การด าเนินงานของงานอาคารสถานที่ เป็นไป  ด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของภาระงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ  อบรมให้ความรู้หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยาเขต 1   

1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา) 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มุ่งเน้นความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เรียนได้ทุกสาขา  ทุกที่  ทุกเวลา
และการบริการสังคม  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและชุมชนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และทักษะวิชาชีพหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  สถานศึกษาในสังกัดเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 5.2.  เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ประกอบอาชีพและสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับชั้นมัธยม
ตอนต้นได้ 
   5.3.   เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯสู่สังคมและชุมชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพะเยา  มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 

 6.2.  เชิงปริมาณ 
     -  การจัดให้บริการอบรมวิชาชีพหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  ภาคเรียนละ 300  คน  
    -  ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  ผ่านเกณฑ์การทดสอบวิชาชีพที่เรียน  ร้อยละ  60  จึง
จะถือว่าผ่าน  และจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ  80  ของผู้สมัครเข้าเรียน 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
 7.3 ค่าวัสดุ  500,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน  500,000 บาท 
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8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นวางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขั้นด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action)น าผลการประเมินมา
แก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- นักเรียนน าความรู้ประกอบอาชีพและสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับชั้นมัธยมตอนต้นได้ 

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  

- การจัดให้บริการอบรมวิชาชีพหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  ภาคเรียนละ 300  คน 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-  นักเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพะเยา  มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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     ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (ส าหรับประชาชนทั่วไป)   

1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา) 
 

4. หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ จะด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ส าหรับประชาชน

ทั่วไป)   เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ เฉพาะสาขาวิชา ในภาวะของ
ประเทศท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่  และสนองความต้องการของประชาชนต่อไป  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  มีความรู้ความสามารถน าไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานได้  หรือปรับปรุงงานและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป                       

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1. เพ่ือฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

         6.2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ และให้มีค่านิยมในการประกอบอาชีพที่ 
           ถูกต้องและเหมาะสม 
         6.3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป  ที่ส าเร็จการฝึกอบรมแล้วประกอบอาชีพในส าเนาของตนเอง  
            เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้มีความม่ันคง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
       - ประชาชนในชุมชน ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพมี
ฐานะยากจน  มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว และอาจถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพไม่เหมาะสม 
            -  ประชาชนที่เดินทางออกจากชุมชน  เพ่ือไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมและต้องการ  กลับ
ภูมิล าเนาเดิมเพ่ือประกอบอาชีพใหม่ 
            -  ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย  ฐานะยากจน  และประสบปัญหาความเดือดร้อน 

6.2.  เชิงปริมาณ 
            -  ประชาชนที่ว่างงานทั้งใน  และนอกฤดูกาลการเกษตรกรรม ร้อยละ 100 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน         200,000  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
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7.3 ค่าวัสดุ  200,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน  400,000 บาท 
 
8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นวางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขั้นด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action)น าผลการประเมินมา
แก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 
 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- ประชาชนในชุมชน ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ มีฐานะ
ยากจน  มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว และอาจถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพไม่เหมาะสมประชาชนที่เดินทางออกจาก
ชุมชน  เพ่ือไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมและต้องการ  กลับภูมิล าเนาเดิมเพ่ือประกอบอาชีพใหม่ 

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  
- ฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-  ประชาชนทั่วไป  ที่ส าเร็จการฝึกอบรมแล้วประกอบอาชีพในส าเนาของตนเอง เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาชุมชน

ให้มีความม่ันคง 

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  

 
 



125 
 
ชื่อโครงการ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 3.  ความสอดคล้อง 
       มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา) 
 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 

วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ส าหรับประชาชนทั่วไป)   
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ เฉพาะสาขาวิชา ในภาวะของประเทศที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่  และสนองความต้องการของประชาชนต่อไป  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  มีความรู้ความสามารถน าไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานได้  หรือปรับปรุงงานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน
โอกาสที่เหมาะสมต่อไป  นั้น  วิทยาลัยฯจึงจัดท าโครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี
การศึกษา  2559 ขึ้น 
                     

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ให้มี

ประสิทธิภาพ 
 5.2.  ให้ครูของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  มีความพร้อมในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน  นักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
       -   ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
       -   ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้จัดท าแผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครบทุกรายวิชา 
 6.2.  เชิงปริมาณ 
       -    ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีแผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครบ  ร้อยละ 100 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน   -  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย   -  บาท 
 7.3 ค่าวัสดุ  35,000  บาท 
 รวมเป็นเงิน           35,000  บาท 

 

 



126 

8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ 

ด าเนินงาน 
2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นวางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขั้นด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
(Action)น าผลการประเมิน
มาแก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง 

                 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 9.2. ครูของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  มีความพร้อมในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน  นักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  
- วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้จัดท าแผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีแผนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครบ  ร้อยละ 100 

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา) 
 
4. หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ได้ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ส าหรับประชาชนทั่วไป)   
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ เฉพาะสาขาวิชา ในภาวะของประเทศที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่  และสนองความต้องการของประชาชนต่อไป  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  มีความรู้ความสามารถน าไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานได้  หรือปรับปรุงงานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน
โอกาสที่เหมาะสมต่อไป  นั้น  วิทยาลัยฯจึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ปีการศึกษา  2559 ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  จัดท าการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ทุกรายวิชา  รว่มกับชุมชน 

 5.2.  น าหลักสูตรฐานวิชาชีพระยะสั้น  ไปใช้ในวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ในปีการศึกษา  2559 
 5.3.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          1.  เชิงคุณภาพ 
    -   หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น  ทุกรายวิชา  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ครบ  3  ด้าน  คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
 2.  เชิงปริมาณ 
            -    ไดพั้ฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ทุกรายวิชา  ร้อยละ100  
7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน   9,600  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  25,000  บาท 

7.3 ค่าวัสดุ  10,000  บาท 
 รวมเป็นเงิน  44,600  บาท 
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8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action)น า
ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ทุกรายวิชา  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครบ  3  

ด้าน  คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
  
10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  

- จัดท าการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา  ร่วมกับชุมชน 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-  ไดพั้ฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพระยะสั้นครบทุกรายวิชา 

 12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 3.  ความสอดคล้อง 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
          

4. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายส าคัญของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  เพ่ือก้าวสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  และ

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีต้องการให้ครู  อาจารย์และนักเรียน  นักศึกษา  ในสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ของการสอนแบบบูรณาการ  อันจะท าให้เกิด
การพัฒนาทางวิชาการไม่หยุดนิ่งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป ดังนั้น  เพ่ือให้นโยบายดังกล่าว
บรรลุผล  ฝ่ายวิชาการจึงขอจัดโครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะอาชีพและแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านการเรียนการสอน 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ให้มีประสิทธิภาพ 

 5.2.  เพื่อให้ครู-อาจารย์ของวิทยาลัยฯได้มีแผนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะอาชีพและแบบบูรณการ 
 5.3.  ให้ครู-อาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  มีความพร้อมในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
  นักเรียน  นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
       -   ครูผู้สอนได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
       -   ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้จัดท าแผนการสอนเน้นสมรรถนะอาชีพและแผนการสอน
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.  เชิงปริมาณ 
       -    ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีแผนการสอนเน้นสมรรถนะอาชีพและแผนการ 
สอนแบบบูรณาการ  ครบ  ร้อยละ 100 
      -    วิทยาลัยเทคนิคอกค าใต้มีแผนการสอนแบบบูรณาการครบ  ร้อยละ 100 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน   -  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย   -  บาท 
 7.3 ค่าวัสดุ  35,000  บาท 
 รวมเป็นเงิน           35,000  บาท 
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8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ 

ด าเนินงาน 
2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action)น า
ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 9.2. ครูของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  มีความพร้อมในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน  นักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  
- วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้จัดท าแผนการสอนเน้นสมรรถนะอาชีพและแผนการสอนแบบบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  

-  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีแผนการสอนเน้นสมรรถนะอาชีพและแผนการสอนแบบบูรณาการ  ครบ  ร้อยละ 
100 

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ  นิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

4. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ  พุทธศักราช  2557  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่ยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นทั้งด้านความรู้  คุณธรรม  และการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการตามความเหมาะสม
ของทุกระดับการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  โดยจัดการศึกษา     2  ระดับ  คือ  ระดับปวช.และระดับปวส.  
จัดเป็นการศึกษาที่เน้นการผลิตก าลังคนระดับกลางซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์  เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีความรู้  ความช านาญในทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  วินัย  
เจตคติ บุคลิกภาพ  และเป็นผู้มีปัญญา  ที่เหมาะสม  สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  การพัฒนาบุคลากร  เป็นมาตรฐานหนึ่งที่จะท าให้การศึกษาของวิทยาลัย เทคนิคดอกค าใต้บรรลุผล
ส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมาย  และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ฝ่ายวิชาการจึงจัดให้มีโครงการนิเทศการสอน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพ่ือนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  ระดับ ปวช. ระดับ  ปวส. ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  

ความช านาญในทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  วินัย  เจตคติ  บุคลิกภาพ  และเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม  สามารถน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามต้องของตลาดแรงงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
     -   ครูพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 
 6.2.  เชิงปริมาณ 
          -  ผู้นิเทศสามารถด าเนินการนิเทศภายในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
 7.3 ค่าวัสดุ  1, 500  บาท 
 รวมเป็นเงิน  1,500  บาท 
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8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 
รายละเอียด/ขั้นตอนการ 

ด าเนินงาน 
2558 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม     

 

       
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action)น า
ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- ครูพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  
- วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2  ครั้ง 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การติดตามและประเมินผล  

-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายด้านการศึกษาของกรมอาชีวศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ระบุไว้สอดคล้องกันในด้านการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน  ตามความต้องการของประเทศ  ก าหนดให้การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการที่จะด าเนินการผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการได้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  ให้ก าลังคนที่จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถ  หรือมีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ  การจัดการการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นการจัดการ
เรียนการสอนแบบการศึกษาทั่วไป  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะสามารถ
ท างานได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ  จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ  รวมถึงครูจะต้องท า
แผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้มี
การปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ก าหนดความชัดเจนของมาตรฐานอาชีพ  หรือ
มาตรฐานสมรรถนะหรือสมรรถนะอาชีพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ระบบวุฒิวิชาชีพ  และเร่งรัดให้มีการน าระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพใช้โดยเร็ว 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  จัดท าการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางาน  ร่วมกับสถานประกอบการ 
 5.2.  น าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ในปีการศึกษา  2559 
5.3.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          1.  เชิงคุณภาพ 
    -   หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขา
งานยานยนต์  สาขางานการบัญชี  สาขางานการตลาด  ระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
สาขางานการบัญชี  สาขางานธุรกิจค้าปลีก  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครบ  3  ด้าน  
คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
 2.  เชิงปริมาณ 
           -    ไดพั้ฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางาน  จ านวน  8 หลักสูตร 
7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน   9,600  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  25,000  บาท 
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7.3 ค่าวัสดุ  10,000  บาท 
 รวมเป็นเงิน  44,600  บาท 
 
8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action)น า
ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์   สาขางานยาน

ยนต์  สาขางานการบัญชี  สาขางานการตลาด  ระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง  สาขางาน
การบัญชี  สาขางานธุรกิจค้าปลีก  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครบ  3  ด้าน  คือ  ด้าน
ความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตรงกับสมรรถนะอาชีพ 
10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  

- จัดท าการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางาน  ร่วมกับสถานประกอบการ 

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-  ไดพั้ฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขางาน  จ านวน  8 หลักสูตร 

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ  สอบมาตรฐานวิชาชีพ  ปีการศึกษา  2558 

1. งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 3.  ความสอดคล้อง 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และปวส.  พ.ศ. 2558  
ข้อที่   18  ก าหนดให้  นักเรียน นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร  ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนั้น  
วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้  จึงด าเนินการจัดท าโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้นเพ่ือมุ่งผลิตก าลังคนระดับมาตรฐาน
ผู้ช านาญการที่มีความรู้  ความช านาญในวิชาชีพสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ที่จะจบการศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. 

 5.2.  เพื่อให้วิชาชีพมีระดับมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
       -   นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในระดับ  ปวช. และปวส. 2  ของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มี  
         มาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
 6.2.  เชิงปริมาณ 
       -  นักเรียนระดับ ปวช.  ชั้นปีที่  3  และระดับ  ปวส.ชั้นปีที่  2  ทุกสาขางานที่จบการศึกษา     
        จ านวน  70   คน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
 7.3 ค่าวัสดุ  1,500  บาท 
 รวมเป็นเงิน  1,500  บาท 
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8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ     

 

       
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

-นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  
-นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้มาตรฐานวิชาชีพ  

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-สถานประกอบการให้การยอมรับผู้ส าเร็จการศึกษา  

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ  เตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศึกษา  2559 

1.  งานที่รับผิดชอบ  นางณัฏฐ์วรัตถ์   ภัทรประสงค์   งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 3.  ความสอดคล้อง 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 

4. หลักการและเหตุผล 
การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และ

สถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ    V-NET สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสู งขึ้นได้ 
รวมทั้งการน าผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยในปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET 
ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  3  (ปวช.3)พุทธศักราช 
2556  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 5.2.  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 5.3.  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
 5.4.  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.5.  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          6.1.  เชิงคุณภาพ 
      -   นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในระดับ  ปวช.  ของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ได้ผ่าน  
         การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ทุกคน 
 6.2.  เชิงปริมาณ 
      -  นักเรียนระดับ ปวช.  ชั้นปีที่  3  ทุกสาขางานที่จบการศึกษา  จ านวน  70   คน  ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ร้อยละ 100 

7. งบประมาณ 
 7.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 7.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
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7.3 ค่าวัสดุ  1,500  บาท 
 รวมเป็นเงิน  1,500  บาท 
8. แผนด าเนินงานและระยะเวลา 

รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 ประสานงาน             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

-นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
หรือ V-NET ทุกสาขาวิชา  

10. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต  
-นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีผลการสอบผ่านทุกวิชา  

11. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
-สถานประกอบการให้การยอมรับผู้ส าเร็จการศึกษา  

12. การติดตามและประเมินผล  
-สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ  
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1. โครงการ  ตรวจคัดกรองสารเสพติด 
 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
           มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 

5. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้าน โรงเรียน ได้แพร่ระบาดเป็นจ านวนมากท าให้ส่งผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชนเป็นวัยที่อยากทดลองสารเสพติด เช่น ยาบ้า ยาอี ยาเลิฟ ยาไอซ์  ซึ่งมีผลกระทบทางด้านจิตใจ อารมณ์และ
พฤติกรรมที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จึงหาวิธีแก้ไขโดยการตรวจคัดกรองสารเสพติดประจ าเดือนในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา 
โดยมีครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีควบคุมการตรวจทุกเดือน เพ่ือเป็นการป้องปราม ป้องกันการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนสีขาว รวมทั้งเป็นการให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ ในการณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ท าการกวาดล้างยาเสพติดที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศชาติ 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม  
การค้นหาผู้ติดผู้เสพเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการบ าบัดรักษาเป็นมาตรการหนึ่งที่มีความส าคัญ  
ในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้  
และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากสามารถเก็บตัวอย่างได้สะดวกกว่าสารชีววัตถุอ่ืน เช่น เลือด เหงื่อ หรือเส้นผม และปริมาณ
สารเสพติดในปัสสาวะที่ขับออกจากร่างกายหลังการเสพมีปริมาณท่ีค่อนข้างมากจึงมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบสารเสพติด 
 

6. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นวาระส าคัญของชาติ 
5.2 เพ่ือตรวจคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษา 
5.3 เพ่ือเป็นการป้องปราม ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
5.4 เพ่ือค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรองสารเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
7.2 เชิงคุณภาพ 

ทราบผลการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน นักศึกษาอยู่ในระดับปกติ 
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8. กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
ตรวจคัดกรอง 

สารเสพตดิ ครั้งท่ี 1 
ตรวจคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นในร่างกาย
ของนักเรียน นักศึกษา 

พฤศจิกายน 2558 750 บาท  

ตรวจคัดกรอง 
สารเสพตดิ ครั้งท่ี 2 

ตรวจคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นในร่างกาย
ของนักเรียน นักศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2559 750 บาท  

ตรวจคัดกรอง 
สารเสพตดิ ครั้งท่ี 3 

ตรวจคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นในร่างกาย
ของนักเรียน นักศึกษา 

มิถุนายน 2559 750 บาท  

ตรวจคัดกรอง 
สารเสพตดิ ครั้งท่ี 4 

ตรวจคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นในร่างกาย
ของนักเรียน นักศึกษา 

สิงหาคม 2559 750 บาท  

 

9. งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  3,000 บาท 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บันทึกประวัติข้อมูลของนักเรียน หากพบสารเสพติดในปัสสาวะ จะได้ด าเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
10.2 เป็นการรณรงค์ และกระตุ้นจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ครู ผู้ปกครอง  
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 ติดตามผลเป็นระยะ 
11.2 แบบติดตาม/สอบถาม 
11.3 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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1. โครงการ  บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 

1.1 โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 
1.2 โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (วันพ่อแห่งชาติ) 

 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 

           มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

5. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันจ านวนของผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาพยาบาล เช่น ผู้ที่ได้รั บบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด เป็นต้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท าให้
โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องเลือดเพ่ิมมากขึ้น แต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือดและโรงพยาบาลต่างๆ  
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้บางครั้ งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวการณ์ขาดแคลนเลือดดังกล่าว ซึ่งหาก
สถานการณ์นี้ยังคงด าเนินต่อไป อาจมีผู้เสียชีวิตจากการขาดแคลนเลือดในการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 

 

6. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาท าความดี เพ่ิมพูนการมีจิตส านึกสาธารณะ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ และมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน 
7.2 เพ่ือส่งเสริมการให้ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นประโยชน์แก่

ผู้เจ็บป่วย โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 
7.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการด้านคุณธรรม 

8 ประการ, สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 

 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ 

คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมการบริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000 ซีซี 
7.2 เชิงคุณภาพ 

คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาได้สร้างจิตส านึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ และเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น 
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8. กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ-
พลอดุลยเดชฯ (วันพ่อแห่งชาติ) 

รับบริจาคโลหิต ธันวาคม 2558 2,000 บาท  

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 

รับบริจาคโลหิต สิงหาคม 2559 2,000 บาท  

 

9. งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  4,000 บาท 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษาได้ท าความดี เพ่ิมพูนการมีจิตส านึกสาธารณะ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ และมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน 
10.2 นักเรียน นักศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วย โดยไม่มุ่งหวัง

สิ่งตอบแทน 
10.3 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการด้านคุณธรรม 8 

ประการ, สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ  

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบสอบถาม 
11.2 การสังเกต 
11.3 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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1. โครงการ  ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 

 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
           มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)  
 

5. หลักการและเหตุผล 
สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพที่ดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วย การด ารงชีวิตในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหามลพิษต่างๆมากมาย รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งมีพิษที่สะสม
อยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว การหลบซ่อนของอาการบางอย่างที่ยังไม่แสดงออกมาให้เห็น หรือเมื่อทราบก็สาย
เกินกว่าจะแก้ไขเสียแล้ว การตรวจสุขภาพประจ าปีจึงเป็นการตรวจตั้งแต่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีเพียง
อาการผิดปกติเล็กน้อยไม่ชัดเจน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจ าปีถือว่าเป็นการตรวจเพ่ือค้นหาภาวะเสี่ยงของโรค
หรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะท าให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคหรือความ
พิการที่อาจเกิดข้ึนในบางโรคได้ ตลอดจนสามารถให้การรักษาตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรง 

การมีสุขภาพท่ีดีถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆเป็นไปได้ด้วยดี หากนักเรียน นักศึกษา
ในวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มที่จะพัฒนาประเทศต่อไปมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงดี
แล้ว จะส่งผลต่อการท างานให้สามารถด าเนินงานหรือหรือท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างที่สุด 
รวมถึงจะสามารถน าพาให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขรวมไปถึงชุมชน และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง
อีกด้วย 

 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
6.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความใส่ใจในสุขภาพร่างกาย 
6.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
6.4 เพ่ือป้องกันและควบคุมหรือแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
7.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

 

8. กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ติดต่อสถานพยาบาล เลือกและติดต่อสถานพยาบาลที่
ด าเนินการตรวจสุขภาพ 

มีนาคม 2559 -  

2. ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรยีน นักศึกษา พฤษภาคม 2559 -  
 

9. งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  2,000 บาท 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
10.2 นักเรียน นักศึกษามีความใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตนเองมากข้ึน 
10.3 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
10.4 เป็นการป้องกันและควบคุมหรือแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษา  

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.4 แบบสอบถาม 
11.5 การสังเกต 
11.6 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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1. โครงการ  รณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 

 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
           มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)  
 

5. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการด าเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุค
ปัจจุบัน  มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนประการ
หนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้ เด็กและเยาวชนต้องมีความ
ตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย การให้ความส าคัญ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลุกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและความรุนแรงของปัญหา 
ตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดข้ึน 

 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอดส์  
6.2 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม สร้างจิตส านึก ตระหนักรู้จักและหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิด

โรคเอดส์ และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องดีงาม 
6.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาแกนน าด้านป้องกันเอดส์ 

 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
7.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีเจตคติ ค่านิยม สร้างจิตส านึก ตระหนักรู้จักและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเอดส์ 
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8. กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
ร่วมรณรงค์วันเอดส์โรค มีส่วนร่วมในการรณรงค์

และเป็นแกนน าป้องการ
โรคเอดส ์

ธันวาคม 2558 5,000 บาท  

อบรมโรคเอดส์ วิทยากรบรรยายเกีย่วกับ
โรคเอดส์ และการป้องกัน
การติดเชื้อ 

ธันวาคม 2558 10,000 บาท  

 

9. งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  15,000 บาท 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอดส์ 
10.2 เสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม สร้างจิตส านึก ตระหนักรู้จักและหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

เอดส์ และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องดีงาม 
10.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาแกนน าด้านป้องกันเอดส์ 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบสอบถาม 
11.2 การสังเกต 
11.3 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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1. โครงการ  โครงการน้ าดื่มปลอดภัยได้มาตรฐาน 

 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 

4.1 ยุทธ์ หลักการและเหตุผล 
น้ าสะอาดเป็นความจ าเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน การดื่มน้ าสะอาดอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ของร่างกายสามารถป้องกันโรคภัยต่างๆ รวมทั้งการมีสุขภาพพลานามัยดี อายุยืนยาว สดชื่นแจ่มใส ไม่แก่ก่อนวัย
และเสริมสร้างสติปัญญา แม้โลกจะก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบัน แต่ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพ พลานามัยดี การป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากการดื่มน้ าไม่สะอาด 
หรือการใช้ภาชนะส าหรับดื่มน้ าร่วมกัน ท าให้โรคติดต่อบางชนิดที่น่าจะมีอัตราการติดต่อช้าลง หรือน้อยลง เช่น 
โรคหวัด โรคท้องร่วง บิด หรือแม้แต่วัณโรคที่ปัจจุบันกลับมาระบาดมากขึ้น 

น้ าดื่มซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ดังนั้นการท าให้น้ าดื่มได้
มาตรฐานจึงเป็นส่งที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน จึงได้จัดท าโครงการดั งกล่าวนี้ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของน้ าดื่ม
ปลอดภัยขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
6.2 เพ่ือสร้างความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ร้อยละ 90 มีความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 
7.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
 

7. กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

บ ารุงรักษาตู้เครื่องท าน้ าเย็น บ ารุงรักษา และซ่อมแซม พฤษภาคม 2559 5,000 บาท  
 

8. งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  5,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
10.2 สร้างความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1 แบบสอบถาม 
11.2 การสังเกต 
11.3 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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1. โครงการ  ปรับปรุงโรงอาหาร 
 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4.1  หลักการและเหตุผล 
 

โรงอาหารเป็นสถานที่ประกอบอาหารไว้ส าหรับบริโภค  อาหารจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง
การบริโภคอาหารเพ่ือให้ร่างกาย เจริญเติบโตและสามารถด ารงชีวิตอยู่โดยปกติสุขในการบริโภคอาหารสิ่งส าคัญที่
จะต้องพิจารณา  คือ ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็น
อันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการด ารงชีวิตของผู้บริโภค การบริโภคที่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหารจึงไม่หมายความเพียงแต่บริโภคเข้าไปแล้ว  ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือโทษในระยะเวลาปัจจุบันเท่านั้น ยังหมายถึง
จะต้องไม่มีพิษภัยที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย การจัดการและการควบคุมอาหารให้
สะอาดท าได้โดยการจัดการและการควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารสกปรก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกโรงอาหารต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ โต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย  

 

จากสภาพปัจจุบันโรงอาหารของวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ไม่มีที่กั้นตรงร้านค้า ซึ่งท าให้คนซื้อและคนขายยืน
ปะปนกันไม่มีระเบียบเรียบร้อย ทางงานอาคารเลยเล็งเห็นความส าคัญตรงนี้ควรกั้นระหว่างร้านค้าและคนซื้อเพ่ือให้ดูดี 
ถูกสุขลักษณะ ให้ปลอดภัยแต่ทางวิทยาลัยฯได้ขาดงบประมาณในการจัดท าดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข  ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีโรงครัว โรงอาหารที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
5.2  เพ่ือให้บริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาใช้โรงอาหาร 
5.3  เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหารและรับประทานอาหารของนักเรียนและ

บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ร้อยละ 90 มีความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
 

7 กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

ปรับปรุงโรงอาหาร บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ธ.ค 2559 100,000  



บาท 
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8 งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  100,000  บาท 
 

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

10 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11 แบบสอบถาม 
12 การสังเกต 
13 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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1. โครงการ จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องส ารองไฟ (เครื่อง Server and Data Center)   
 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูล 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 

4.1  หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย (SoftProject)มีปัญหาเรืองประสิทธิภาพ

ในการท างานและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ E-Mail (@act.ac.th) ไม่สามารถท างานได้ อันมีสาเหตุมาจากทั้ง 2 
เครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี (2002 ถึงปัจจุบัน) ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานและการรองรับระบบใหม่ๆ ไม่สามารถกระท าได้ อีกท้ังยังเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางด้านข้อมูลต่างๆ 
อีกด้วย ท าให้การเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มีปัญหาเป็นอย่างมาก จึงควรที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่อง แม่
ข่ายทั้ง 2 ระบบใหม่ เพ่ือให้ประสิทธิในการท างานเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพของระบบ อีกประการหนึ่งการใช้และจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของวิทยาลัยฯมีความส าคัญ โดยแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายงานมีการใช้ข้อมูลและจัดเก็บในลักษณะต่างๆ ฝ่ายต่าง
ท า ต่างฝ่ายต่างเก็บ ท าให้การไม่มีระบบในการจัดเก็บและยากต่อการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทางงานศูนย์ข้อมูล
เล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ควรมีเครื่องแม่ข่ายส าหรับจัดท าเป็นศูนย์กลางของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่าย
และหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย ง่ายต่อการค้นหาและน าไปใช้ ประกอบกับยังเป็นการจัดระเบียบของ
ข้อมูลอีกด้วย 

 
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 จัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Storage Area Network: SAN) มาเก็บข้อมูลส าหรับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบIntranet 
    5.2 เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน 8 ปีและประสิทธิภาพต่ าเพ่ือให้
รองรับระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
ได้มากยิ่งข้ึน 

  
6. เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

       เชิงคุณภาพ 

  เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และการจัดเก็บทางระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพเชื่อถือได้ 

        เชิงปริมาณ 

  ได้เครื่องแม่ข่าย 
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4 กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและเครืองส ารอง
ไฟ 

จัดซิ้อเครื่องแม่ข่ายและ
เครื่องส ารองไฟ 

พฤษภาคม 2559 155,000 
บาท 

 

 

5 งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณ   155,000 บาท 
 

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

7 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
8 แบบสอบถาม 
9 การสังเกต 
10 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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โครงการ  ประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจดัการตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ งานวางแผนและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตผุล 

ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ ได้มนีโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษาในทกุระดับ 
เพื่อให้ผู้บรหิารองค์กร คร ุ ผู้บรหิารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน นักศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าหลักคดิ หลกัปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณา
การในการจดัการเรียนการสอนตลอดประยุกต์ในการใช้ในชีวติประจ าวันวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ มีเป้าหมายใน
การขบัเคลื่อนของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทกุระดบั ให้ผ่านการประเมนิสถานศกึษาภายใน ปกีารศึกษา 
2560  

5.วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพื่อพัฒนาองค์กรบุคลากร สรา้งความเขม้แข็งของเครือขา่ยและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ สง่เสรมิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรบัการประเมนิ 

6.  เป้าหมาย และตวัชี้วดัส าเร็จ 
เชิงปรมิาณ 

  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้สามารถขับเคลื่อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ผ่านการประเมนิภายในป ี2560  
 เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้มหีลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
7.   กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่  
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รายละเอียด/ขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน 

2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขัน้วางแผน (Plan)             
1.1 ประชุม             
1.2 เขียนโครงการ             
2. ขัน้ด าเนินการ  (Do)             
2.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ             
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2.3 ด าเนินงาน             
3. ขัน้ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

            

3.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม             
3.2 แบบสอบถาม             
3.3 สรุปโครงการ             
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข (Action) 
น าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุง 

            

4.1 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง                  
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  

จากเงิน งบประมาณ   งบด าเนินการ 
1. ค่าจัดเตรียมเอกสาร 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 
3. ค่าอื่นๆ 
4. ค่าพาหนะ 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น            30,000  บาท  
9. ผลที่คาดว่าไดร้ับ 

9.1 มีห้องส านักงาน งานการเงนิและงานบัญชีที่จัดเก็บเอกสารที่ส าคัญทางการเงิน อย่างเปน็ระบบ 
ระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู่  ไม่เกะกะและรงุรงั 

9.2 มีสถานที่ให้บรกิารนักเรยีน นกัศึกษาอย่างสะดวก 
9.3 ควรมวีัสดุ อปุกรณ์ส านกังานทีค่รบถว้น พรอ้มใช้งานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     -    
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โครงการ  อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในสถานที่ปฏิบัติงานด้านช่างอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศกึษา 2559 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ แผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน 
 
2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
          มาตรฐานการอาชวีศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผูเ้รยีน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตผุล 
วิทยาลัยเทคนิคดอกใตเ้ปน็สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพระดบัชั้นปวช.-ปวส.ให้กับ

นักเรียน นักศกึษา ทั้ง พาณิชยกรรม และช่างอตุสาหกรรม โดยเฉพาะด้านชา่งอตุสาหกรรม มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบตัิ ตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานภายในสถานทีป่ฏิบตัิงานดา้นช่าง
อุตสาหกรรม เพื่อลดโอกาสในการเกิดอบุัตเิหตุ น ามาซึง่ความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม   

ดังนัน้ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  ไดต้ระหนกัถึงความส าคัญข้างตน้ จึงไดด้ าเนนิการท าโครงการอบรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในสถานที่ปฏิบัตงิานด้านช่างอตุสาหกรรม ประจ าปีการศกึษา 2559 
ให้กับนกัเรียน นักศกึษาดา้นช่างอตุสาหกรรม ทุกสาขาวิชา 
5.วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใหห้ลกัการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ด้มาปฏิบัติได้จรงิ และเห็นผล 
5.3 เพ่ือสร้างสุขนิสัยที่ดีใหก้ับนักเรียน นกัศึกษา 
5.4 เพ่ือให้เกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภัย 

 
6.  เป้าหมาย และตวัชี้วดัส าเร็จ 

เชิงปรมิาณ 
  - นกัเรียน นกัศึกษา ชัน้ปีที ่1 ด้านช่างอตุสาหกรรมเข้าอบรมไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
  -นักเรียน  นกัศึกษามีองค์ความรู ้และสามารถน าไปปฏบิัติ เพื่อลดการเกิดอบุัตเิหตุ 
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7.   กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  

จากเงิน งบประมาณ    งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าไดร้ับ 
9.1 นักศึกษามีองคค์วามรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานด้านช่างอุตสาหกรรม และสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบตัิ เผยแผ่ บอกต่อ หรอืแนะน าให้กบัผู้ที่สนใจได ้
9.2 นักศึกษาเกดิความตระหนักถึงความปลอดภัย และเกิดกิจนิสัยทีด่ีในการปฏิบตังิาน 
9.3 ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานดา้นชา่งอตุสาหกรรม 

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     -   รายงานผลโครงการเปน็รูปเลม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7.1. เสนอโครงการ    - - - - 

7.2. จัดเตรียมสถานท่ี   - - - - 

7.3 จัดเตรียมสื่อในการอบรม  เอกสารประกอบการอบรม  - - 10,000 10,000 

7.4  สรุปผลการด าเนินโครงการ    - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งหมด    10,000 
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โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในส านักงานงานสารบรรณและงานบุคลากร 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบรหิารงานทัว่ไป       ฝ่าย บรหิารทรัพยากร 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

งานสารบรรณและงานบุคลากร หรืออาจเรียกว่างานธุรการ  ถือว่าเป็นงานที่ส าคัญอีกงานหนึ่งของ
สถานศึกษา ดังนั้นงานสารบรรณและงานบุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในส านักงานที่มีสภาพดี  
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานธุรการและงานด้านเอกสารราชการต่างๆ   

ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไปและงานบุคลากร จึงขอจัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในส านักงาน
เพื่อสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานต่อไป   

 

6. วัตถุประสงค ์

1.     เพื่อให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเปน็ปัจจุบนั 
2.     เพ่ือสะดวก รวดเรว็ ในการปฏิบตัิงานต่อไป   
 

7. เป้าหมาย และตวัชี้วดัส าเรจ็ 
6.1 เชิงปริมาณ 

                6.1.1    เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน   จ านวน   2 คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1     เพื่อให้เปน็ระบบ ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

6.2.2     เพื่อสะดวก รวดเรว็ ในการปฏบิัตงิานต่อไป  
8. กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

รายละเอียด/ข้ันตอนการด าเนินงาน 2557 2558 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

1.ข้ันวางแผน(Plan)             
a. เขียนโครงการ /            

1.2. ขออนุมัติโครงการ /            
2. ข้ันด าเนินการ (Do)             

2.1. ด าเนินงาน   / / /        

3.ข้ันตรวจสอบประเมินผล (Check)             

3.1. สรุปโครงการ     / /       

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Act) น าผลการ
ประเมินมาแก้ไขปรับปรุง   

      /      
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  8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  

จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท  
9. ผลที่คาดว่าไดร้ับ 

 1.     เพื่อให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเปน็ปัจจุบนั 
2.     เพ่ือสะดวก รวดเรว็ ในการปฏิบตัิงานต่อไป  
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โครงการ จัดหาตูเ้หลก็บานเลื่อนกระจกของแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  งานศนูย์ข้อมูลและสารสนเทศ และงานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
         มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      

 ด้วยปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมมีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
 มีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการจัดสภาพแวดล้อมให้อ านวยสะดวก สะอาด และปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ใช้งาน ตู้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหาก
เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การจัดวางไม่เป็นระเบียบ จะท าให้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายและ
ช ารุดได้ง่าย ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการให้ทางวิทยาลัยฯ
จัดหาตู้เหล็กแบบบานเลื่อนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5..1 เพ่ือ จัดหาตูเ้หล็กแบบบานเลือ่นในการจดัเกบ็เครือ่งมือและอปุกรณค์อมพิวเตอร ์
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารจดัการเรียนการสอนให้มคีวามเปน็ระเบียบเรยีบร้อย 
6. เป้าหมาย และตวัชี้วดัส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ชนิด 3 ชั้น จ านวน 4 ตู้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นกัศึกษาและคณะครูมกีระตือรือรน้ในการจัดเครื่องมือและอปุกรณค์อมพิวเตอร์
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7. กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมตัิโครงการและวางแผนการปรบัปรุง/1 เดือน/แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 7.2 ขั้นด าเนนิการ จดัหาผู้รบัเหมาและด าเนนิการ/ 2 เดือน 
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7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมนิผลการใช้งาน / 1 เดอืน 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  
 8.1 ค่าตอบแทน - บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  - บาท 
 8.3 ค่าวัสด ุ  20,000 บาท 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได ้
 9.1 แผนกวิชามีตู้เหล็กบานเลื่อนในการจดัเกบ็เครื่องมอืและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

 10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2558 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งานบัญชี  ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
                                     โครงการตามภาระงานประจ า    

                                     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย : สอศ. และ สมศ.  
ความสอดคล้องกบัรปูแบบการประเมิน   3. สถานศึกษาพระราชทาน ตวับ่งชี้ที ่2.5 
1. สอศ. มาตรฐานที ่3 ตวับง่ชี้ที ่3.8 4. นักศกึษาพระราชทาน           ด้านที ่- 
2. สมศ. มาตรฐานที ่2 ตัวบง่ชี้ที ่17   5. องค์การวชิาชีพ หมวดที ่-       ข๎อที ่- 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตผุล :  

เนื่องด้วยปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วท าให้การท างานทุกอย่าง
จ าเป็นต้องใชร้ะบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพในการท างาน งานบญัช ี จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งทีต่้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานด้านเอกสารให้เกดิประสิทธิภาพสูงขึน้ 

  
5. วัตถุประสงค ์:  

5.1 เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่ผูป้ฏิบัตงิานและหนว่ยงานราชการภายนอก 
5.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นเอกสาร ข้อมูลให้ครบถว้นถูกต้อง  
5.3 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่มปีระสิทธิภาพตอ่การใชง้าน  
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัความส าเร็จ :  
เชิงปริมาณ 
- งานบญัชี ไดเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2  เครือ่ง  
เชิงคุณภาพ 
- งานบญัชีสามารถท างานได้สะดวก  รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่:  
7.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัต ิ 
7.2 ด าเนนิการจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง 
7.3 สรุปและประเมนิโครงการ  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

  
จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  60,000  บาท  
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1 เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
9.2 มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
 

10. ผลผลติ (Output) พร้อมตัวชี้วดัผลผลติ :  
10.1 พัฒนาระบบเอกสารให้ดียิ่งขึ้น  
10.2 ได้คอมพิวเตอร์   จ านวน 2  เครื่อง  
 

11. ผลลัพธ ์(Outcome) พร้อมตัวชีว้ัดผลลัพธ ์:  
11.1 การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพสูงขึน้ มีความรวดเรว็ และทนัเวลา  

           11.2 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบตัิงานและหนว่ยงานราชการภายนอก 
 
 

แผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 25578 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย

.  
พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1. เสนอโครงการ เพื่อขอ
อนุมตั ิ 

            

2. ดาเนินการตาม
โครงการ  

            

3. สรุปผลการดาเนนิการ              

รายการ 
 

จ านวน/
หน่วย 

หมวดเงิน / จ านวนเงิน หมายเหต ุ

เงิน
งบประมาณ 

เงินรายได ้
 

เงินอุดหนุน
จัดการเรียน 

 

 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผล แบบที2่  
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว)  

2 เครื่อง 60000  - ราคากลางจาก
ส านัก

งบประมาณ 

รวม 2 เครื่อง 60,000  - - 
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โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
                                     โครงการตามภาระงานประจ า    

                                     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย : สอศ. และ สมศ.  
ความสอดคล้องกบัรปูแบบการประเมิน   3. สถานศึกษาพระราชทาน ตวับ่งชี้ที ่2.5 
1. สอศ. มาตรฐานที ่3 ตวับง่ชี้ที ่3.8 4. นักศกึษาพระราชทาน           ด้านที ่- 
2. สมศ. มาตรฐานที ่2 ตัวบง่ชี้ที ่17   5. องค์การวชิาชีพ หมวดที ่-       ขอ้ที ่- 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตผุล :  

เนื่องด้วยปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วท าให้การท างานทุกอย่าง
จ าเป็นต้องใชร้ะบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพในการท างาน งานบญัช ี จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งทีต่้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานด้านเอกสารให้เกดิประสิทธิภาพสูงขึน้  
5. วัตถุประสงค ์:  

5.1 เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่ผูป้ฏิบัตงิานและหนว่ยงานราชการภายนอก 
5.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นเอกสาร ข้อมูลให้ครบถว้นถูกต้อง  
5.3 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่มปีระสิทธิภาพตอ่การใชง้าน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัความส าเร็จ :  
เชิงปริมาณ 
- งานบญัชี ไดเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2  เครือ่ง  
เชิงคุณภาพ 
- งานบญัชีสามารถท างานได้สะดวก  รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่:  
7.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัต ิ 
7.2 ด าเนนิการจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง 
7.3 สรุปและประเมนิโครงการ  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

  
จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000 บาท  
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
9.1 เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
9.2 มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
 

10. ผลผลติ (Output) พร้อมตัวชี้วดัผลผลติ :  
10.1 พัฒนาระบบเอกสารให้ดียิ่งขึ้น  
10.2 ได้คอมพิวเตอร์   จ านวน 2  เครื่อง  
 

11. ผลลัพธ ์(Outcome) พร้อมตัวชีว้ัดผลลัพธ ์:  
11.1 การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพสูงขึน้ มีความรวดเรว็ และทนัเวลา  

           11.2 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบตัิงานและหนว่ยงานราชการภายนอก 
 
 

 

แผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 25578 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย

.  
พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1. เสนอโครงการ เพื่อขอ
อนุมตั ิ 

            

2. ดาเนินการตาม
โครงการ  

            

3. สรุปผลการดาเนนิการ              

รายการ 
 

จ านวน/
หน่วย 

หมวดเงิน / จ านวนเงิน หมายเหต ุ

เงิน
งบประมาณ 

เงินรายได ้
 

เงินอุดหนุน
จัดการเรียน 

 

 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผล แบบที2่  
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว)  

1 เครื่อง 15,000  - ราคากลางจาก
ส านัก

งบประมาณ 

รวม 1 เครื่อง 15,000  - - 
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โครงการ ปรับปรุงพื้นห้องพักครูแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และงานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
         มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      

ด้วยปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมมีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้อ านวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ใช้งานอาคาร ห้องพักครูมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากห้องพักครูไม่เป็นสัดส่วน
ในการจัดเก็บวัสดแุละอุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการสอน ท าให้การบริหารและการจัดการวัสดแุละอุปกรณ์ท าได้
ยากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การจัดระเบียบและการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ได้ไม่สะดวก ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการให้ทางวิทยาลัยฯ ปรับปรุงและกันห้องพักครู เพ่ือให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
 ฝ่ายบริหารของวทิยาลัยการอาชีพดอกค าใต ้จึงได้จดัท าโครงการนี้ขึน้ เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนให้มปีระสทิธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5..1 เพ่ือปรับปรุงและกั้นหอ้งพักครแูผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางแผนกวิชาเทคนคิคอมพิวเตอรไ์ด้จดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย และตวัชี้วดัส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ห้องพักครไูดร้ับการปรับปรงุ จ านวน 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นกัศึกษามีและครูมคีวามพึงพอใจในห้องพักครูเป็นสดัส่วน 
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7. กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมตัิโครงการและวางแผนการปรบัปรุง/1 เดือน/แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 7.2 ขั้นด าเนนิการ จดัหาผู้รบัเหมาและด าเนนิการปรบัปรุง/ 5 เดือน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมนิผลการใช้งาน / 1 เดอืน 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    100,000   บาท 
 8.1 ค่าตอบแทน 40,000   บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  -   บาท 
 8.3 ค่าวัสด ุ  60,000  บาท 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได ้
 9.1 แผนกวิชาเทคนคิคอมพิวเตอร์มหี้องพักครแูละห้องจัดเกบ็อุปกรณ์เปน็สดัส่วนและเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย 
  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรข์องแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และงานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
          มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     

 ด้วยปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมมจี าเป็นตอ่การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้งานในการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งถ้าหากห้องปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ขาด
ระบบปรับอากาศในการปรับอุณหภูมิให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพใน
เวลารวดเร็วและมีอายุการใช้งานในระยะสั้น ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนคิคอมพิวเตอรไ์ดเ้ห็นความส าคัญในเรื่องนี้ 
จึงต้องการให้ทางวทิยาลัยฯ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ์ละจัดหาระบบปรับอากาศเพ่ือปรับอุณหภูมิไห้
แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกวิชาฯ 
 ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5..1 เพ่ือ ตดิตัง้ระบบปรับอากาศของห้องปฏบิัตกิารคอมพิวเตอรแ์ผนกวิชาเทคนคิคอมพิวเตอร์ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางแผนกวิชาเทคนคิคอมพิวเตอรไ์ด้จดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย และตวัชี้วดัส าเร็จ 
 6.1 เชิงปรมิาณ 
  6.1.1 ห้องเรียนได้รับปรบัปรุงพร้อมทัง้ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 หอ้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นกัศึกษามีและคณะครูมกีระตือรือรน้ในการจดัการเรียนการสอน 
 
7. กิจกรรมและหรอืขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมตัิโครงการและวางแผนการปรับปรุง/1 เดือน/แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 7.2 ขั้นด าเนนิการ จดัหาผู้รบัเหมาและด าเนนิการ/ 6 เดือน 

 

  

  

 



168 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมนิผลการใช้งาน / 1 เดอืน 
8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    150,000   บาท 
8.1 ค่าตอบแทน 50,000  บาท 

 8.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
 8.3 ค่าวัสด ุ  100,000 บาท 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได ้
 9.1 แผนกวิชาเทคนคิคอมพิวเตอร์มหี้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ในการอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอน  
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ จัดท าห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชาช่างยนต์ 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาช่างยนต์    ฝ่ายวิชาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ 
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
       มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
        ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
 

4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 
          เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ จะเน้นฐานสมรรถนะ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งการเรียนการสอนจ าเป็นที่จะต้องมีห้องเรียนที่สามารถสอนทฤษฎี
ก่อนที่จะมีการลงมือปฏิบัติตามใบงานหรือในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้  จะพบปัญหาในเรื่องของสถานที่เรียนไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน  ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  มี นโยบายส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้อ านวย
ความสะดวก สะอาด และปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ จะท าให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน  

ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างยนต์  ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึง ได้จัดท าโครงการจัดท าห้องเรียนทฤษฎี แผนก
วิชาช่างยนต์   เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดท าห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชาช่างยนต์ ให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้  และการใช้งาน 

5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางแผนกวิชาช่างยนต์ได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 มีห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชาช่างยนต์ที่มีความพร้อมต่อการเรียน  จ านวน 1 ห้อง 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ครูผู้สอน  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
6.2.2 นักเรียน  นักศึกษา  มีความสนใจในการเรียนมากข้ึน 
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7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

7.1 ขั้นวางแผนขออนมุัติโครงการและวางแผนการ
เตรียมความพร้อม / 1 เดือน / แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

7.2 ขั้นด าเนินการ ท าการจัดสร้าง / 3 เดือน /แผนก
วิชาช่างยนต์ 

25,000 5,000 50,000 80,000 

7.3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน/  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 80,000 
 

8. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มาของการด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ                   งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  80,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครู และนักเรียนมีห้องเรียนที่ดี เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.2 นักเรียน มีความใส่ใจในการเรียนมากข้ึน 

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
  10.2  รูปเล่มรายงานผลการด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
โครงการ  “โครงการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 2” 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาช่างยนต์    ฝ่ายวิชาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ 
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญของการลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักเรียน  นักศึกษา

และชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์ ที่เป็นพาหนะที่เกือบทุกครัวเรือนมีใช้ในการจราจร 
และมักประสบอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมากจากการไม่เคารพกฎจราจร  การขับขี่ที่ไม่ถูกวิธี  ไม่มีทักษะในการขับขี่     หรือ
แม้แต่การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต  เป็นต้น  วิทยาลัย ฯ จึงได้มีการก าหนดแผนเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  โดยจัดศูนย์กลางขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  ขึ้นในวิทยาลัย ฯ  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย    ฝึกทักษะปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย  
ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งของวิทยาลัย ฯ  โรงเรียนมัธยม ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดใน
ท้องถนน  มีความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของทุกคน  อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการลด
อุบัติเหตุในท้องถนนอีกทางหนึ่งด้วย     นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเริมการขับขี่ปลอดภัยและเป็นการให้นักเรียน  
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ได้เรียนรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดในท้องถนน  มีความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของทุกคน  อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลใน
การลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน อีกทางหนึ่งด้วย 

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 

          5.2  เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร
ให้แก่นักเรียน 

5.3 เพ่ือให้นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร 

5.4 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้รับทราบ   
 

6 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.3 เชิงปริมาณ 

6.1.1. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   ไม่น้อยกว่า 40  คน 
     6.1.2. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีอุบัติเหตุลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ 
6.4 เชิงคุณภาพ 
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6.4.1 นักเรียน มีจิตส านึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เพิ่มข้ึน 
6.4.2 ป้องกันการเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นกับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

 

7 กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

7.1 ขั้นวางแผนขออนมุัติโครงการและวางแผนการ
เตรียมความพร้อม / 1 เดือน / แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

7.2 ขั้นด าเนินการ จัดกิจกรรม  / 3 เดือน /แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

- 5,500 14,500 20,000 

7.3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน/  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 20,000 
 

8 งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มาของการด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ                  งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  
 

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้รถ 
9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
9.5 เป็นการสนองนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

10 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
  10.2  รูปเล่มรายงานผลการด าเนินการ 
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โครงการ  “โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน DICE. สีขาว” 

 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานปกครอง    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
 

2. .    ลักษณะโครงการ 
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก วิทยาลัยการอาชีพ
ดอกค าใต้ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม และมักเชื่อมโยง
ไปยังปัญหาด้านชู้สาว โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลท าให้วิถีการ
ด ารงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองห่างเหินไม่เอาใจใส่บุตรหลานเท่าท่ีควร  ปัญหา
ครอบครัวยากจน ผู้ปกครองรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ  ของโลก  ซึ่งเป็นสาเหตุให้เยาวชนก าลังตกอยู่
ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว 
ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานท าให้ยากแก่การแก้ไข
ได้โดยฉับพลันทันใจได้ วิทยาลัย ฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า“โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน DICE. สีขาว” โรงเรียน
สีขาวขึ้นมารองรับ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่างจริงจัง  นับวัน
ปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความส าคัญของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึง
เร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง 
และสร้างจิตส านึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
มุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น “วทิยาลัย ฯ สีขาว” 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่ตักเรียน 
5.2  เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน

เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
5.3 เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
         -  มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   100 % พร้อมทั้งบุคลากร 

          -  ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา และผู้น าชุมชน  จ านวน  200  คน     

เชิงคุณภาพ 
                    -วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้และชุมชน เกิดความเข้าใจตรงกันเพ่ือป้องกันสารเสพติด 

- ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา และผู้น าชุมชน จ านวน 200 คน ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อย่างถาวร 

 
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

7.1 ขั้นวางแผนขออนมุัติโครงการและวางแผนการ
เตรียมความพร้อม / 1 เดือน / แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

7.2 ขั้นด าเนินการ จัดกิจกรรม  / 5 เดือน /แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

24,000 10,000 30,000 54,000 

7.3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน/  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 54,000 
 

8. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มาของการด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ                  งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  54,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัย ฯ มีความรู้เท่าทันสารเสพติด และสิ่งอบายมุขต่าง  ๆ มีคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพจิตที่ดี 

9.2 ผู้ปกครอง มีเทคนิควิธีการอบรม ดูแลและติดนามพฤติกรรมของนักเรียน  ได้อย่างเท่าทันตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลง 

9.3 ผู้น าชุมชน มีความเอาใจใส่ดูแลคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

 

10 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบสอบถาม 

   10.2 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินการ 
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โครงการ  “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย  ” 

 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาช่างยนต์    ฝ่ายวิชาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ 
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
      ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)  

 

4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญของการลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักเรียน  นักศึกษา

และชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์ ที่เป็นพาหนะที่เกือบทุกครัวเรือนมีใช้ในการจราจร 
และมักประสบอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมากจากการไม่เคารพกฎจราจร  การขับขี่ที่ไม่ถูกวิธี  ไม่มีทักษะในการขับขี่     หรือ
แม้แต่การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต  เป็นต้น  วิทยาลัย ฯ จึงได้มีการก าหนดแผนเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  โดยจัดศูนย์กลางขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  ขึ้นในวิทยาลัย ฯ  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย    ฝึกทักษะปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย  
ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งของวิทยาลัย ฯ  โรงเรียนมัธยม ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดใน
ท้องถนน  มีความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของทุกคน  อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการลด
อุบัติเหตุในท้องถนนอีกทางหนึ่งด้วย     นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเริมการขับขี่ปลอดภัยและเป็นการให้นักเรียน  
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ และโรงเรียนมัธยม ได้เรียนรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

5. วัตถุประสงค์ 
5.4 เพ่ือส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5.5 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร

ให้แก่นักเรียน 

5.6 เพ่ือให้นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
5.7 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้รับทราบ   

 

6 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 7 รุ่น   รุ่นละ 40  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน มีจิตส านึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เพิ่มข้ึน 
6.2.2 ป้องกันการเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นกับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
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7 กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

7.1 ขั้นวางแผนขออนมุัติโครงการและวางแผนการ
เตรียมความพร้อม / 1 เดือน / แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

7.2 ขั้นด าเนินการ จัดกิจกรรม  / 6 เดือน /แผนกวิชา
ช่างยนต์ 

- 28,000 22,000 50,000 

7.3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน/  
แผนกวิชาช่างยนต์ 

- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 50,000 
 

8 งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มาของการด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ                  งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท  
 

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้รถ 
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
9.3 เป็นการสนองนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

10 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
  10.2  รูปเล่มรายงานผลการด าเนินการ 
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  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงสารสนเทศห้องสมุด 2014 เพื่อการสืบค้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

1.  หน่วยงาน/สถานศึกษาที่รับผิดชอบ  งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่าย วิชาการวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
โครงการตามภาระงานประจ า 

                                      โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ) 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   

         มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 

         ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4.  หลักการและเหตุผล 

 ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้าใช้บริการ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ปัจจุบันเป็นยุคไอที จึงควรปรับปรุงด้านสารสนเทศให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้บริการของนักเรียน 
นักศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นหาความรู้ประกอบการเรียนการสอน จึงควร
อย่างยิ่งที่จะปรับปรุงสารสนเทศเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวยความสะดวก นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในวิทยาลัยฯ ให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างยิ่ง  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการสืบค้นหาความรู้ 

            5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 6.1 เชิงปริมาณ 
                    6.1.1 ร้อยละจ านวนผู้เข้าใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
                    6.1.2 วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้มีจ านวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศเพ่ิม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1 ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยประสิทธิภาพ 
         6.2.2  นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้สารสนเทศที่ดี 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2557-มีนาคม  255 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    30,000   บาท 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ห้องสมุดมีจ านวนครุภัณฑ์เพ่ิม 

2. ห้องสมุดมีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการสืบค้นมากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 56-57 

1.  ขั้นวางแผน  (Plan) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.1  เขียนโครงการ      

1.2  เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ      

2.  ขั้นด าเนินการ  (Do)      

2.1  ด าเนินโครงการ      

3.  ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check)      

3.1  ประเมินจากแบบสอบถาม      

3.2  สรุปโครงการ      

4.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  

น าผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 

     

4.1  น าเสนอข้อเสนอแนะมาปรับปรุง      
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โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน  นักศึกษาที่ยากจน 

 
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.  นางสาวศิรวินันทน์   ศุภชนานันท์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ 
2.  นางสาวรภัทภร       ภาชนะภคณัฐ  หัวหน้างานส่งเสริมฯ 
3.  นางสาววรวรรณ     สุบรรณจุ้ย  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมฯ 
4.  นางสาวเรนุกา       สมศรี   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ 

    ..........................................................................   
2 ลักษณะโครงการ 
                                           โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    
                                             โครงการตามภาระงานประจ า    
                                             โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
   
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

3.1 นโยบายรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาพร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 

3.2 นโยบายการศึกษา พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 
3.3 นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที ่2  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  3.4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
           ตัวบ่งชี้ที่   2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
   
  3.5 ประเมินคุณคุณภาพภายนอก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ข้อ  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ซึ่งเป็นการน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ 
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 5.3 เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  

 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมด าเนินธุรกิจ อย่างน้อย  5  ธุรกิจ 
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจจริง 
 6.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากการประกอบธุรกิจ 
    
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

ระยะเวลา 2557 2558 
ขั้นตอนกิจกรรมด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ             
2. คัดเลือกโครงการหรือแผนธุรกิจที่เข้าร่วม
โครงการ 

            

3. แผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกด าเนินธุรกิจ             
4. ตรวจบัญชีการเงินของนักเรียน             
5. รายงานผลแต่ละไตรมาส             

 
8.  งบประมาณ 

รายงาน/กิจกรรม 
จ านวน 
หน่วย 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
  - - - -  

รวม  - - - - งบ สอศ. 
 
9.  ความเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการอ่ืน  - 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
11.  การติดตามและประเมินผล 
 11.1  การติดตาม   
      -  แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินธุรกิจ 
 11.2  การประเมินผล 
      -  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบนิเทศ 
      -   รายงานผลการด าเนินธุรกิจ  (บัญชีรายรับ – รายจ่าย) 
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โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                       โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
      ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดาเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้

นักศึกษาเป็นคนดี  มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ปัจจุบันการจัด
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักศึกษาเป็นอย่างมาก
เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  วิทยาลัยฯ
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่ง
สมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เป็น
พิษ เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูสวยงาม 
5.2. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1. เชิงปริมาณ 
     6.1.1. บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6.2. เชิงคุณภาพ 
     6.2 2. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
รายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงาน 2557 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ข้ันวางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ข้ันด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. ประมาณราคา 
   2.2. ด าเนินการจัดจ้าง 

            

3. ข้ันตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปีนี้มาปรับปรุงแก้ไขในปี
ต่อไป 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  200,000   บาท 

 

8.1. ค่าตอบแทน      60,000   บาท 
8.2. ค่าใช้สอย        - 
8.3. ค่าวัสดุ      100,000   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
9.2 บรรยากาศในการทางานมีความสุข ส่งเสริมในด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ  

 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ จัดหาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และงานอาคารสถานที่ 

2.    ลักษณะโครงการ            โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตร 
       มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
       ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 
      ด้วยปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมมีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
มีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้งานในการเรียนการสอน และเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์มี
ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากเรียนห้องไหนขาดแคลนอุปกรณ์นี้ ท าให้
การจัดการเรียนการสอนได้ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นในการใช้สื่อทางด้าน
เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการให้ทางวิทยาลัย
ฯ จัดหาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ติตั้งไว้ในห้องเรียนของแผนกวิชา 
 ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5..1 เพื่อ ติดตั้งเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ห้องเรียนได้รับติดตั้งเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 
  6.1.2 มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีและครูมีกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน  
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นวางแผน ขออนุมัติโครงการและวางแผนการปรับปรุง/1 เดือน/แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 7.2 ขั้นด าเนินการ จัดหาผู้รับเหมาและด าเนินการ/ 2 เดือน 
 7.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งาน / 1 เดือน 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 

8.1 ค่าตอบแทน  15,000 บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  - บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ   30,000 บาท 
 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน  45,000 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้ 
 9.1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน  
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
โครงการ จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ                                  โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ส.อ.ศ ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ได้ก าหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 

ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งต้องมีการ พัฒนา
สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้
ตลอดเวลา และมีการบริการทางด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า น้ าดื่มน้ าใช้ โทรศัพท์ มีให้บริการกับบุคลากร 
ครู และนักเรียนได้อย่างเพียงพอตามความจ าเป็น    
5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
       เพียงพอ   
5.2.  เพื่อพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยฯให้มีความสวยงาม 
5.3.  เพ่ือพัฒนาบริเวณภายในวิทยาลัยฯให้ดูสวยงาม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
a.  เชิงคุณภาพ   

  นักเรียน 485 คน ครู 32 คน  
b. เชิงคุณภาพ  
6.2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี 

  เพียงพอ   
   6.2.2 เพ่ือพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยฯให้มีความสวยงาม 

6.2.3 เพ่ือพัฒนาบริเวณภายในวิทยาลัยฯให้ดูสวยงาม 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 2557 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขัน้วางแผน ( Plan ) 
   1.1. เสนอโครงการ 
   1.2. วางแผนและก าหนดห้วงเวลา 

            

2. ขัน้ด าเนินการ ( Do ) 
   2.1. ประมาณราคา 
   2.2. จัดซื้อวัสดุ 

            

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( Check ) 
   3.1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

      
 

      

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( Action )  
   4.1. น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากปี
นี้มาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ   งบ งบด าเนินการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  120,000   บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2. ปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
เพียงพอ   

  2.  พัฒนาพื้นที่วิทยาลัยฯให้มีความสวยงาม 
3.  พัฒนาบริเวณภายในวิทยาลัยฯให้ดูสวยงาม 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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1. โครงการ  โครงการน้ าดื่มปลอดภัยได้มาตรฐาน 

 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

 
4.1 ยุทธ์ หลักการและเหตุผล 

น้ าสะอาดเป็นความจ าเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน การดื่มน้ าสะอาดอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายสามารถป้องกันโรคภัยต่างๆ รวมทั้งการมีสุขภาพพลานามัยดี อายุยืนยาว สดชื่นแจ่มใส ไม่แก่ก่อนวัย
และเสริมสร้างสติปัญญา แม้โลกจะก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบัน แต่ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพ พลานามัยดี การป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากการดื่มน้ าไม่สะอาด 
หรือการใช้ภาชนะส าหรับดื่มน้ าร่วมกัน ท าให้โรคติดต่อบางชนิดที่น่าจะมีอัตราการติดต่อช้าลง หรือน้อยลง เช่น 
โรคหวัด โรคท้องร่วง บิด หรือแม้แต่วัณโรคที่ปัจจุบันกลับมาระบาดมากขึ้น 

น้ าดื่มซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ดังนั้นการท าให้น้ าดื่มได้
มาตรฐานจึงเป็นส่งที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวนี้ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของน้ าดื่ม
ปลอดภัยขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
6.2 เพ่ือสร้างความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ร้อยละ 90 มีความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 
7.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
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กิจกรรมและ/หรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

การด าเนินงาน รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
บ ารุงรักษาตู้เครื่องท าน้ าเย็น บ ารุงรักษา และซ่อมแซม พฤษภาคม 2559 5,000 บาท  

 

6. งบประมาณ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุ  5,000 บาท 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
10.2 สร้างความม่ันใจในน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

 

8. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
11.1 แบบสอบถาม 
11.2 การสังเกต 
11.3 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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