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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค
4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7 ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ
เป้าหมายบริการ
1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
2 การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ
1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2 ทวิภาคี
3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 ปฎิรูปสื่อหลักสูตร
5 สุภาพชนคนอาชีวะ
6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7 การสรางและการกระจายโอกาส
การสร้างและการกระจายโอกาส
8 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการ
1 เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
3 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
4 ศูนย์ความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
5 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
6 ทุนปัญญาชาติ
7 องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
8 องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม
9 อุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตในบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
10 วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
11 วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี(สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
12 Fix it center
13 ส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานฯ
14 อาชีวะพัฒนา
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16 เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา
17 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
18 ปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
19 To be Number One
20 ทุนเรียนต่อ ป.ตรี สายปฏิบัติการ
21 ทุนเฉลิมราชกุมารี
22 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
24 อุดหนุนนักเรียน อาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
25 อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน
26 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
27 ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
28 ลดปัญหาการออกกลางคัน
29 ขยายอาชีวะอําเภอ
30 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
31 ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
32 พัฒนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
33 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
34 อาชีวศึกษามาตรฐานสากล
35 ความร่วมมือผลิตกําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ
36 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
37 ความร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ
และการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย
38 โรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
39 อุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
40 ผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
41 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
42 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้
43 จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน
44 เริ่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
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3.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ 2558
5 นโยบายทั่วไป
1 การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจและความต้องการของทุกภาคส่วน
ในสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ร่วมทั้งเป็นไปตามกระบวน
การของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การดําเนินงานเป็นที่
ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการ
น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก
และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างเท่าเทียม
3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการยกระดับความรู้
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้าง
วินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผล
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเสริมสร้างความร้ ความเข้
ประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตนและเสรมสรางความรู
ความเขาใจทถู
าใจที่ถกกต้ตองในหลกการประชาธปไตยเคารพความคด
องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิด
เห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อรวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรม
และขนบประเพณีอันดีงามของไทย
4 การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพ
ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมีภูมิความรู้
และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้อง
กับสถาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
5 การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเผยแพร่อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม
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1 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่อย่างจริงจัง
1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่าง
เหมาะสม
1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษาโดยการบูรณาการแผน
และการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้อย่างต่อเนื่อง
1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและยูเนสโก
ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบ้าน และสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามี
ความพร้อมในการก้าวเข้าสูู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558
2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรมและให้ความเคราพในอุดมการณ์ความ
เชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนูษย์ให้กับนักเรียน นักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการ
กําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา
3.3 มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษาเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหาร
ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความ
ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบ
การจัดการ และการพัฒนากําลังคนทั้งระบบ
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วิสาหกิจการประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
4 การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบ
การณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐาน
ระดับสากลสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
งานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างเป็นระบบมีระบบสนับ
สนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์
ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการ
ที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
5.1 น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวมาเป็นหลักในการดําเนินแผนงานและ
โครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะต้องพิจารณาถึงความพร้อม
และความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่าวามจําเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นที่
5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยาย
โรงเรียนนําร่องในการจัดทําห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น
5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่าง ๆ
เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี เพื่อให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าใน
การดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6.2 สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่
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และรวดเร็วเพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์
มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการกํากับดูแล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ที่กําหนดตามเป้าหมาย
7 การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา
7.1 มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรุงปรุง ครั้งที่ 2 และเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุด
แผนฯปี พ.ศ.2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป
7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้
ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฎิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ปฎิรูประบบการผลิต
และพัฒนาครูการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการปฎิรูปการเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากลและการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนว
นโยบายของคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถ
วางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ
มีระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
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1 เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็วโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ให้สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว
2 เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.1 มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
2.2 ไม่มีเหตุทะเลาวิวาทของนักศึกษา อาชีวศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป/จํานวน
เหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง 3 เดือน ลดลงอย่างชัดเจน
3 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครอง
มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน
และเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ
ที่ขาดแคลนและมีระบบการติดตามควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน
4 ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะ และประสบการณ์รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความภาคภููมิใจในการเป็นคนไทย
4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถอย่างรอบด้านทั้ง
ร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการทํากิจกรรม
ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน การศึกษาเพื่ออาชีพ
4.2 นําร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฏหมายที่จะเป็นรากฐานและกลไกการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
5 เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือ
ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาและการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตามกฏหมายและ
กฎระเบียนที่กําหนด
5.2 สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
6 เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
เอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานหลังสําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ
ให้เพิ่มมากขึ้น
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7 เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัต/ิ เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตามกฏหมายและกฏระเบียบ
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7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้
และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8 เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม
การลักลอบการจัดกิจรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัยปราศ
จากการใช้ความรุนแรงการละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตามกฏหมายและ
กฎระเบียบที่กําหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
9 เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตามกฏหมายและ
กฎระเบียบที่กําหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
10 เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วย
สนับสนุุนให้เห็นผลในทางปฏิฏบัติอย่างเป็นรูปู ธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด
10.1 มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน
10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรายงานความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
10.4 มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบทางลดได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
10.5 สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ฯลฯ
ปรัชญา
ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศการจัดการอาชีวศึกษา สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการชุมชนได้ตามมาตรฐาวิชาชีพ พัฒนาการวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลิตนักเทคโนโลยีปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี

พันธกิจ
1 จดการศกษาใหมความทนสมยยดหยุ
จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยยืดหย่น สอดคลองกบความตองการของตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและ
การประกอบการวิชาชีพอิสระเพื่อการดํารงชีวิตตามสภาพของเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
2 จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ทั้งในด้านการจัดการวิชาการ
การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน
3 จัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากร ทั้งจากรัฐ องค์กร ชุมชน เอกชนองค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพสถานบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมและการจัดหาทุนพัฒนาการอาชีวศึกษา
4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมถรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความ
สามารถในการคิดเรียนรู้วางแผน และพัฒนาตนเอง
5 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
6 วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
7 ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับทํา รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจําหน่าย
ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
9 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
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เป้าประสงค์
นักศึกษาทุกคน มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีการปฏิบัติ
งานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสิงแวดล้อมในชุมชนท้องถิน
ฯลฯ

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และงานวิจัย รวมทั้งการประกันคุณภาพโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
2 จัดทําแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง
3 ดําเนินการตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว้
4 ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5 สรุปผลการดําเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในระดับดี ปีการศึกษา 2554
2 ผ่านการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554
3 ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ตามกฏกระทรวงการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2555
4 ผ่านการประเมินอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับชาติ 5 ดาว ปีการศึกษา 2556
5 ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับจังหวัด 4 ดาว ปีการศึกษา 2556
6 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2556
7 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ปีการศึกษา 2556
8 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับอศจ. ปีการศึกษา 2556
9 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างเชื่อมแบบ Welding Simulator ระดับภาค
ปีการศึกษา 2556
10 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค
ปีการศึกษา 2556
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11 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2556
12 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ปีการศึกษา 2556
13 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทงานสํารวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับภาค ปีการศึกษา 2556
14 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2556
15 ผ่านการประเมินอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 3 ดาว ปีการศึกษา 2557
16 ผ่านการประเมิน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 3 ดาว
ปีการศึกษา 2557

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
- เสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
- ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
- ศูนย์ความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
มาตรการที
มาตรการท่ 2 ทวภาค
ทวิภาคี
- ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
- องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
- วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
- วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
- จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
- ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน
- อาชีวะอาสาพัฒนา
มาตรการที่ 4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
- เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา
มาตรการที่ 5 สุขภาพของคนอาชีวศึกษา
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
- ปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
- โครงการ To Be Number One
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียน
มาตรการที่ 1 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
- ทุนเรียนต่อปริญญาตรี สายปฏิบัติการ
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนระยะสั้น
- อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
- อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 2 การสร้างและการกระจายโอกาส
- โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
- ลดปัญหาการออกกลางคัน
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตร
- ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
- สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
- จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
- เสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรม และวิจัยองค์ความรู้
- จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน
- เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มาตรการที่ 1 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
- อาชีวมาตรฐานสากล
- โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย
มาตรการที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ
- เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- ความร่วมมือกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและการบริการในสาขาบริการ
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเดิมเรียกว่า “โรงเรียนประถมช่างไม้” เป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนประชาบาล
ตําบลในเมือง “วัดสระแก้ว” รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่เรียนมี วิชาช่างไม้และวิชาสามัญ เมื่อแรกตั้งโรงเรียนนี้ดํารงอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษา
ประถมศึกษาช่างไม้ เมื่อนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วนับว่าจบชั้นประถมสมบูรณ์ พ.ศ. 2482
โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่จาก “ โรงเรียนประถมช่างไม้ ” เป็น “ โรงเรียนช่างไม้นครราชสีมา ” รับนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1(แผนกช่างไม้ฝีมือ) และต่อมาโรงเรียน
เปิดทําการสอนในระดับชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง) หลักสูตร 3 ปีขึ้นไป โดย
รับนักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (แผนกช่างไม้ฝีมือ) และสอบไล่ได้
ชั้น ม.3
(ป.6 ปัจจุบัน)เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายปีที่ 1 (แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง) เมื่อเรียนสําเร็จการศึกษา
แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จาก “โรงเรียนช่างไม้นครราชสีมา” เป็น“โรงเรียนการช่างนครราชสีมา”
พ.ศ. 2501โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทําการสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษา ชั้นสูง(แผนกช่างไม้และก่อสร้าง)
หลักสูตร 3 ปี โดยรับนักเรียนที่สอบไล่และก่อสร้าง) ได้ชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีที่ 1 (แผนกช่างไม้)
พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. ให้โรงเรียนอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือที่จัดขึ้น
ในประเทศไทยเพื่อผลิตช่างฝือระดับกลางให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรม โดยช่วย
เหลือทั้งในด้านการเงิน อุปกรณ์การสอน และเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ดังนั้น โรงฝึกงานช่างไม้จึงถูกดัดแปลงตามโครงการ
นี้ให้เป็นโรงฝึกงานที่สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าได้
พ.ศ. 2504 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนปลาย (แผนกช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อมโลหะแผ่น) หลักสูตร 3 ปี
เพื่อทดลองอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้ก่อสร้าง) และได้รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นประโยคอาชีวศึกษา
ตอนปลาย(แผนกช่างไม้ก่อสร้าง) และผู้สําเร็จการศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สายสามัญเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีแผนกช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
และแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น หลักสูตร 3 ปี เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายอาชีพ แผนกต่างๆ เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ ตามแผนกต่างๆ ที่เรียนมา
พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนอยู่ในโครงการเงินกู้ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา โครงการ
นี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา เป็นเวลา 5 ปี โรงเรียนนี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากโครงการนี้ เช่น ปรับปรุงอาคาร
เรียนอุปกรณ์การสอนและอื่นๆ อีกมากมายหลายแห่ง
พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่จากคําว่า “โรงเรียนการช่างนครราชสีมา” เป็น
“โรงเรียนเทคนิคนครราชสีมา” ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
พ ศ 2519 โรงเรียนได้รับการยกฐานเป็น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ต่อมได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่เป็น
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วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาวิทยาเขต 1 และเปิดรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาเครื่องมือกล และวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นมีหลัก
สูตร 2 ปี เมื่อสําเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเหมาะสมในการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงเห็นควรให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาซึ่งมี 2 วิทยาเขตได้แยกแต่ละวิทยาเขตออกจากวิทยาลัย
และตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาเขต 1 เป็น วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครราชสีมา ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2521
พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครราชสีมา เป็นวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522
พ.ศ. 2528 กรมอาชีวศึกษาได้ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็น
สถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
พ.ศ. 2544 เปิดเพิ่มระดับ ปทส. สาขาเทคนิคไฟฟ้ากําลัง และเป็นศูนย์การเรียนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
พ.ศ. 2546 เปิดสอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปิดศูนย์ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิต ศึกษากับมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กับ วิวทยาลยเทคนคนครราชสมา
กบ
ทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในสาขาวิ
ในสาขาวศวกรรมโยธา
ศวกรรมโยธา วิวศวกรรมเครองกล
ศวกรรมเครื่องกล วิวศวกรรมไฟฟา(ไฟฟากาลง)
ศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากําลัง) วศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟ้า
(อิเล็กทรอนิกส์)และสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
เมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ในระดับดี
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhonratchasima Technical College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 508 หมู่ที่ - ถนน สุรนารี
ตําบล ในเมือง อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัส 30000
โทรศัพท์ โทร. 044-242002
โทรสาร โทร. 044-254950
เว็บไซต์ www.ntc.ac.th
อีเมล ntc_it@hotmail.com
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เนื้อที่ของสถานศึกษา
42 ไร่ - งาน 68 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น
17 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 233
1 อาคารอํานวยการ
2 อาคารแผนกวิชา พณิชยการ/แมคคาฯ
3 อาคารแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
4 อาคารแผนกวิชา ไฟฟ้ากําลัง
5 โรงฝึกงานแผนกวิชา เครื่องกล
6 โรงฝึกงานแผนกวิชา เครื่องกล(โอเพนเซต)
7 โรงฝึกงานแผนกวิชา ก่อสร้าง
8 โรงฝึกงานแผนกวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
9 อาคารเรียน เทคนิคการผลิต/เขียนแบบฯ
10 อาคารเรียน โลหะการ/เทคนิคพื้นฐาน
11 อาคารเรียน สามัญ/ห้องสมุด
12 หองบุ
ห้องบคลากร/สวั
คลากร/สวสดการฯ
สดิการฯ
13 ห้องสํานักงานผู้อํานวยการ
14 ห้องอาคารพัสดุกลาง
15 ห้องอาคารศิษย์เก่า
16 อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)
17 ห้องอาหารครู

ห้อง ได้แก่
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จานวน
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

29 ห้อง สร้างปี 2512
24 ห้อง สร้างปี 2556
15 ห้อง สร้างปี 2525
20 ห้อง สร้างปี 2530
12 ห้อง สร้างปี 2512
7 ห้อง สร้างปี 2556
19 ห้อง สร้างปี 2512
10 ห้อง สร้างปี 2512
25 ห้อง สร้างปี 2539
20 ห้อง สร้างปี 2541
32 ห้อง สร้างปี 2536
2 หอง
ห้อง สร้
สรางป
างปี 2512
4 ห้อง สร้างปี 2512
3 ห้อง สร้างปี 2531
3 ห้อง สร้างปี 2551
4 ห้อง สร้างปี 2550
4 ห้อง สร้างปี 2512
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แผนผังวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

19

แผนผังบ้างพักครูวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (หลังศรีฯ)
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4.3 สีประจําวิทยาลัย
สีน้ําเงิน และ สีขาว
4.4 ต้นไม้ประจําวิทยาลัย

ต้นตะแบก

4.5 ตราประจําวิทยาลัย
ตราวิทยาลัย : เป็นรูปเสมาธรรมจักร
ประกอบอักษร
ทุ = ทุกข์ ส = สมุทัย
นิ = นิโรธ ม = มรรค
อยู่ภายในวงกลมวงใน ล้อมรอบด้วยวงกลมนอก
"วิทยาลัยเทคนิค" ด้านล่างมีคําว่า "นครราชสีมา"
ระหว่างวงกลมด้านบนมีคําว่า

4.6 เพลงมาร์ชวิทยาลัย
วทยาลยของเรา
ยอดเยยมหนกหนา
เลองลอไปไกล
วิทยาลัยของเรา เทคนคนครราชสมา
เทคนิคนครราชสีมา ฝีฝมอดคอสญญา
มือดีคือสัญญา ยอดเยี
่ยมหนักหนา เลื
่องลื่อไปไกล เลศดวยวชาการบรหารใด
เลิศด้วยวิชาการบริหารใด ๆ
ล้ําคุณธรรมน้ําใจ สูงขึ้นไปไม่รู้เสื่อมคลาย
วิทยาลัยของเรา เทคนิคนครราชสีมา คณาจารย์คิดพา เกื้อกูลปัญญาให้สมดังหมาย น้ําเงิน-ขาวภูมิใจ ประทับไว้
แพรวพราวรักเกียรติวินัยมิคลาย เทอดสถาบันไว้ไม่เลือน
(ซ้ํา) พระวิษณุกรรมนําให้หวัง พระยังช่วยย้ําเตือน ศิษย์พระวิษณุกรรม คอยเตือนเปรียบเหมือนหลักนําใจ
ปวงนักเรียนวิทยาลัยของเรา ๆ แกร่งกีฬา และสามัคคีท้งั ปฏิญาณนั้นมีเพื่อเป็นศักดิ์ศรีแห่งความพากเพียร
ชาติ ศาสนะจอมไตรประดับไว้มณเฑียร ร้อยปีผ่านเป็นร้อยเวียนจงเสถียรอยู่ยั้งยืน
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อํานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ชื่อ นายสนิท เสมียนรัมย์

งานบริหารทั่วไป
ชื่อ นางโศรดา สว่างเกษม

งานวางแผนและงบประมาณ
ชื่อ นางสุจารี พงศ์กุลสิริ

งานปกครอง
ชื่อ นายอําพัน เมธนาวิน

สาขาวิชาเครื่องกล
ชื่อ นายนพดล คํามณี

งานบุคลากร
ชื่อ นายวิชิต คําหย่อน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ นายตฤน ขันโคกกรวด

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชื่อ นายปรัชญา มะลิหวล

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
ชื่อ นายนิคม เพ็ชร์น่วม

งานการเงิน
ชื่อ นางสุภาพ หารรุ่งศรี

งานความร่วมมือ
ชื่อ นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ชื่อ นางสมลักษณ์ ทักษนนท์

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่อ นายนิคม เพ็ชร์น่วม

งานการบัญชี
ชื่อ นางภาวดี เจริญตะคุ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ชื่อ นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม

งานครูที่ปรึกษา
ชื่อ นายฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ชื่อ นายสุทธิรักษ์ กาจหาญ

งานพัสดุ
ชื่อ นายปราการรัตน์ ขันธทัต

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ชื่อ นายทวี ไชยโคตร

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ชื่อ นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ชื่อ นายอําพัน เมธนาวิน

งานทะเบียน
ชื่อ นายสุรศักดิ์ ศรีภิรมย์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ชื่อ นายประจักษ์ เข็มบุบผา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ชื่อ นายยงยุทธ ชินโพธิ์กลาง

สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ชื่อ นายเจริญ พุฒพันธ์

งานอาคารสถานที่
ชื่อ นายจีระศักดิ์ สิทธิพล
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ชื่อ นายเฉลิมชัย สุภานันท์

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ชื่อ นายเวชยันต์ อินทร์ช่าง

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่อ นายประจวบ ปราบงูเหลือม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ นายวิริยะ คงพระบาท
สาขาวิชาก่อสร้าง
ชื่อ นายสมบัติ เผนโคกสูง
สาขาวิชาโยธา
ชื่อ นายพัชร พานประทีป
สาขาวิชาโลหะการ
ชื่อ นายอนุชาติ มากกลาง
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
ชื่อ นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ชื่อ นายประเสริฐ หนูสันเทียะ
สาขาวิชาพณิชยการ
ชื่อ นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
ชื่อ นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล
คณะวิชาสามัญ
ชื่อ นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ชื่อ นางอังคณา ลิ้มสีมารัตน์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ชื่อ นายทรงเกียรติ ร่มกลาง
งานวัดผลและประเมินผล
ชื่อ นายพิทักษ์ สุธรรม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ชื่อ นายปราโมทย์ อัมพร
งานสื่อการเรียนการสอน
ชื่อ นายสมชาย ซื่อตรง

19

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา
6.1 อัตรากําลัง ปี 2558
อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจํา
1 ทําหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทําหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ผู้ให้ข้อมูล นายวิชิต คําหย่อน
มีบุคลากรทั้งสิ้น
290
คน
112 คน
5 คน
104 คน
3 คน
13 คน
1 คน
12 คน
3 คน
3 คน
- คน
162 คน
102 คน
60 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

-

คน
คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจํา

คน
คน

คน

-

20

6.2 ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ํากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

290
คน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
รวม
………-……… คน
………-……… คน
………-……… คน
………-……… คน
………-……… คน
………-……… คน
1
คน
37 คน
38
คน
134 คน
32 คน
166
คน
73
คน
11 คน
84
คน
2
คน
………-……… คน
2
คน
210 คน
รวม
80 คน
290 คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
(บกศ )
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
……-………… คน
……-………… คน
99
คน
3
คน
………-……… คน
102 คน

รวม

………-……… คน
………-……… คน
60 คน
………-……… คน
………-……… คน
60 คน

รวม
………-……… คน
………-……… คน
159
คน
3
คน
………-……… คน
162 คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

112

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายวีระชัย
นายเวชยันต์
นายเฉลิมชัย
นายประจวบ
นายสนิท
ว่าที่ ร.อ.เฉลิมชัย
นายสุรพงศ์
นายนพดล
นายเอกวุฒิ
นายไพศาล
นายวาปี
นายมารวย
นายนิคม
นายสุวรรณ์
นายนําโชค
นายวัชรพงษ์
นายฉัตรพัฒน์
นายวิษณุวัฒน์
ดร.สุทธิรักษ์
นายปราการรัตน์
นายสวาส
นายสมพร
นายสมเกียรติ
นายอําพัน
นายปราโมทย์
นายสมชัย
นายถวัลย์
นายประเสริฐ
นายชาตรี
นายเสกสันต์

ไตรศักดิ์
อินทร์ช่าง
สุภานันท์
ปราบงูเหลือม
เสมียนรัมย์
โสมาบุตร
คําลือ
คํามณี
ศรีนอก
พรนฤชิตพงศ์
ศรีปัญญา
อินทร์แป้นพะเนาว์

เพ็ชร์น่วม
พรหมสุทธิ์
มีชํานาญ
ราชวงศ์
ศิลป์สุวรรณกร
แขวงจันอัด
กาจหาญ
ขันธทัต
ทุ่งนากลาง
ขันติโก
ทองเกษม
เมธนาวิน
อัมพร
จิรศิริเลิศ
เจือจันทร์
หนูสันเทียะ
ฝึกดอนวัง
พัตภักดิ์

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตร
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื
เครองกล
่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคพื้นฐาน
โลหะการ
โลหะการ
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

นายประภากร
นายฉัตรทอง
นายสําคัญ
นายวิชาญ
นายอนุชาติ
นายอภิชาติ
นายจเร
นายเฉลิมชัย
นายวุฒิพร
นายฉลวย
นายเฉลิมรัตน์
นายยงยุทธ
นายชาตรี
นายเจริญ
นายสุรศักดิ์
นายนิคม
นายฉัตรธิวัฒน์
นายพิทักษ์
นายทรงเกียรติ
นายศุภชัย
นายทวี
นายพงศฐกร
นางสาวนฤมล
นายวีรชาติ
น.ส.อุมาพร
นายประยูร
นายรุ่งเพชร
นายวิริยะ
นายณรงค์ชัย
นายจิรโรจน์
นายประยุทธ
น.ส.อุบลรัตน์

ถนอมพุดซา
ใสแสง
คู่ตระกูลโชคชัย

โชติกลาง
มากกลาง
ลิ้มสุวัฒน์
เกลี้ยงมีศรี
เกยพุดซา
ละเอียดศิลป์
เหล็งหวาน
ชมภูประเภท
ชินโพธิ์กลาง
พรจรรยา
พุุฒพันธ์
ศรีภิรมย์
ยุระยาตร์
ธรรมานุยุต
สุธรรม
ร่มกลาง
อ่ําเอี่ยม
ไชยโคตร
กิตติพัชรากร
บรรจงปรุ
จัตวากุล
บ่อพิมาย
การโคกกรวด
ศักดิ์รัตนมาศ
คงพระบาท
เพ็ชรไม้
ทวีวุฒิเศรษฐ์
วิชิตกิ่ง
วัฒนานันท์

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

โลหะการ
โลหะการ
โลหะการ
โลหะการ
โลหะการ
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

นายเชน
นายอริย์ธัช
นายอดิศร
นางสุจารี
นายวิไลศักดิ์
นางจันทร์ทิพย์
นายประเสริฐ
นายอานันโท
นายสมชาย
นายตฤน
นางมณฑวรรณ
นายสุรชัย
นายบุญธรรม
นายประจักษ์
นายสมบัติ
นายจีระศักดิ์
นายปรัชญา
นายวิชิต
นายเฉลิม
นายนิธิศักดิ์
นางศรีวิไล
นายพัชรพล
จ.ส.ท.ไทยเจริญ
นางภาวดี
นางศิรินันท์
นางสมลักษณ์
นางจรูญศรี
นางอรุโณทัย
นางโศรดา
นายรังสฤษฏิ์
นางกานดา
นางเหมลักษณ์

สุขเกษม
สกุลจงกิติรัตน์
สุทธาวาส
พงษ์กุลสิริ
ดําเนตร
สุทธาวาส
สุขพงศ์จิรากุล
เกิดสันเทียะ
ซื่อตรง
ขันโคกกรวด
ศิริจารี
ศรียางนอก
ภัทราจารุกุล
เข็มบุุบผา
เผนโคกสูง
สิทธิพล
มะลิหวล
คําหย่อน
เพ็ชรสูงเนิน
ภาษิตชาคริต
อุปถัมภ์เกื้อกูล
พานประทีป
นาพรม
เจริญตะคุ
เหลืองอภิรมย์
ทักษนนท์
พินิจไชย
คงวีระวัฒน์
สว่างเกษม
ล้อเศวตอนันต์
เกยพุดซา
ทองเหม

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การโยธา
การโยธา
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

95
96
97
98
99
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

นางอังคณา
นายประสิทธิ์
นายวุฒิกุล
นางสุภาพ
นางดวงจันทร์
นางสาวกวิตา
นางอนงค์
นางจิรภัทร
นางนาถธินี
นางสาวพิมพ์พร
ดร.เมทินี
นางเจนจิรา
นางสาวทัดดาว
นายเฉลิมวุุฒิ
นายกิตติศักดิ์
นางชัญญานุช
นางวรรณี
นางสาวดวงพร

ลิ้มสีมารัตน์
ป.โท
ชนินทร์เศรษฐ์ ป.โท
ครจํานงค์
ป.โท
หารรุ่งศรี
ป.โท
ขนาบแก้ว
ป.โท
หุ้ยเจริญ
ป.ตรี
คําเสมอ
ป.ตรี
ทุ่งนากลาง
ป.โท
ดํารงค์ธวัช
ป.ตรี
นามลิวัน
ป.โท
เหล่าธรรมยิ่งยง ป.เอก
รุธิรโก
ป.โท
สว่างเกษม
ป.โท
กลมเกลียว
ป.โท
มหากุล
ป.ตรี
ธรรมานุยุต
ป.โท
ฝึกดอนวัง
ป.โท
บุญเนาว์
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

6.3.2. ลูกจ้าประจํา

รวม

ชื่อ - สกุล

13

25
คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1. นางสุภาพ จิริศิริเลิศ
2. นางจุรีรักษ์ นมขุนทด
3. นายปัญญา วงษ์ชนะสิทธิ์
4. นางสมบุญ กรสันเทียะ
5. นายสายัน มุ่งแซกกลาง
6. นายบุญยืน ใคร่กระโทก
7. นายโอวาท นวมโคกสูง
8. นายสมหวัง จุลเกาะ
9. นายสมพร จงมอบกลาง
10. นายพิษณุเลิศ ม่วงชะค่ํา
11. นายหนูจีน ละออศรี
12. นายบุญนาค กสิกรรม
13. นายประเสริ
นายประเสรฐฐ กสกรรม
กสิกรรม

6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล

ปวส.
ป.ตรี
ป.โท
ปวส.
ปวช.
ป.6
ป.6
ม.ศ.5
ม.6
ป.4
ป.6
ป.4
ม.6

รวม

3

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

งานทะเบียน
งานทะเบียน
สามัญ (พลศึกษา)
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ยาม
ยาม

คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1. นายบรรจง อู๋สูงเนิน
2. นายวินัส ทองเบี้ย
3. น.ส.รุจิรา พงษ์ศิริรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

วิชาเทคนิคพื้นฐาน
โลหะการ
พณิชยการ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ชื่อ - สกุล

159

26
คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นายจิรวัฒน์
นายธีระเดช
นายกฤษณะ
นางสาวณัฐชยา
นายพิพัฒน์
นายชาติชาย
นายจิระพงษ์
นายอานนท์
นายประยุทธ
นายรัชฎา
นายชัยยศ
นายณฐพล
นายวิ
ณนราวิชญ์
นายวณนราวชญ
นายอภิชาต
นายณัฐพร
นายมานพ
นายประวิทย์
นายมนูญ
นายสุรพัฒน์
นายนรเศรษฐ์
นายธนิต
นายพิษณุ
นางสาวบุปผชาติ
นายขจรพงค์
นางสาวรัชฎา
นายสรายุทธ
นายวัชรินทร์
นายนัฐอานนท์
นายนคร
นายอุเทน
นายธนากร

ปิริมา
นาคายน
มีชํานาญ
ทองเถื่อน
สัจจา
เวียงจันทึก
กวนกระโทก
หอมจะบก
ชัยนิวัฒนา
เขียนนอก
ศรีทอง
สุรบัณฑิตวงศ์
กลชะโมริ
กุลชะโมรนทร
นทร์
โคตรทัศน์
ฝอยทอง
กว้างทะเล
แทวกระโทก
เกงขุนทด
คําจันทร์
ชาติวีรัตนไตร
กึ่งกลาง
วัชราเดชา
ประทุมมาศ
พรมเสน
เรืองวงษ์งาม
ดือขุนทด
โฉมบุตร
เอกบุตรฐปนนท์

โคกม่วง
ฉิมญานุวัฒน์
ศิริกุลบุญญากร

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตร
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื
เครองกล
่องกล
เครื่องกล
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

27
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

นายสุธี
นายกษมา
นางสาวลัดดา
นางสาวอุษา
นายธนโรจน์
นายจักรรัตน์
นายวิเชียร
นายภาณุพงศ์
นายธนสาร
นายประวิทย์
นายพสิษฐ์
นายกัณฐ
นายนิธินัทธ์
นายหาญชั
ญย
นายมานะ
นายเอกชัย
นายภราดร
นายศักดิ์ศิริ
นายปริญญา
นายสุรชัย
นายธวัชชัย
นายวนัสกุล
นางสาวประไพศรี
นางสาวสุรภา
นางสาวกิรติยา
น.ส.จุฬาลักษณ์
นายศุภสิทธิ์
นายพงษ์พัฒน์
นายอาทิตย์
นางยุวดี
นายศราวุธ
นายนิธิศ

สิงห์ปรีชา
ปราบงูเหลือม
ตรีศักดิ์
เสงี่ยมสูงเนิน
การพัดซี
หรรษา
หงษ์จันอัด
พรมหมื่นไวย
จอมพุทรา
โทนแก้ว
ชูตระกูล
คงสัตย์
นําพา
สิงห์ปรุุ
คงกระโทก
ชัยสัน
สมบัติชัย
หุ่นโตภาพ
จิตตินันท์
ทอนสูงเนิน
พัลวัฒน์
สีคํามื้อ
ละออศรี
เหล็งหวาน
ฉัตรวงศ์ทอง
เหล้าขุนค้า
สมอเหนือ
ทับซ้าย
ขันภักดี
ดอกแขมกลาง
เลิศไพรัตน์
มุ่งดี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
ฐ
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
โลหะการ
โลหะการ
โลหะการ
โลหะการ
โลหะการ
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

28
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

นายวรุต
วีระธรรมมุนี
ป.โท
นางสาววรัญญา
ทิพย์กระโทก
ป.ตรี
นายปริญญา
ทิศดํารงค์
ป.ตรี
นายอนุชา
วาประโคน
ป.โท
นางสาวศิวพร
รอดใหม่
ป.ตรี
สุขพงษ์จิรากุล
นางปวีณสมร
ป.ตรี
นายบุญเลิศ
แกมขุนทด
ป.ตรี
นายธีรวัฒน์
พรมมานอก
ป.ตรี
นายพงษ์พันธ์
กุลนอก
ป.ตรี
นายจิตร์
ตมกลาง
ป.ตรี
นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง
ป.ตรี
นางสาวระพีพร
ประนมศรี
ป.ตรี
นายศตวรรษ
สดใส
ป.ตรี
นายพงษ์พันธ์
ภูู่จินดา
ป.ตรี
นางกาญจนา
ศรีจันทร์
ปวส.,ปม.การศึกษา
นายอิทธิ
อิทธิพิบูล
ป.ตรี
นายแมนรัตน์
อยู่สีมารักษ์
ป.ตรี
นายคมราช
งาคม
ป.ตรี
นางสาวนฤมล
สวัสดิวงศ์
ป.ตรี
นายศุภกิต
เอียการน่า
ป.ตรี
นายวรวรรษ
รัตนติสร้อย
ป.ตรี
นางสาวชื่นนภา
อื้อศรีวงศ์
ป.โท
นางสาวอาทิตยานันท์ ยุระยาตร์
ป.ตรี
นางสาวอินท์อร
ไตรศักดิ์
ป.ตรี
นายวสันต์
เทศนศิลป์
ป.โท
นางสาวกรรณิการ์ จันทราศรี
ป.ตรี
นางสาวบุญยิ่ง
เสลานอก
ป.โท
นางสาวอาทิมา
สุทธาวาส
ป.ตรี
นายประวิทย์
พรมสิทธิ์
ป.ตรี
นางสาววิไลวรรณ์ คูณแสน
ป.ตรี
นางสาวบุณยรัตน์ พงษ์วิเชียรโรจน์ ป.ตรี
ศิริมงคลลาวัลย์
นางสาวนะโม
ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
แมคคาทรอนิกส์
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
พณิชยการ (การบัญชี)
พณิชยการ
พณิชยการ
พณิชยการ (คอมพิวเตอร์)
พณิชยการ (คอมพิวเตอร์)
สามัญ (อังกฤษ)
สามัญ (อังกฤษ)
สามัญ (อังกฤษ)
สามัญ (อังกฤษ)
สามัญ (คณิต)
สามัญ (วิทย์)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

29
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

96
97
98
99
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ทองภู
ป.ตรี
สามัญ (วิทย์)
เสถียรพักตร์
ป.ตรี
สามัญ (ภาษาไทย)
พันธุรัตน์
ป.โท
สามัญ (พลานามัย)
จันทร์สระน้อย
ป.ตรี
สามัญ (สังคมศึกษา)
กะระพันธุ์นิษฐ์
ป.ตรี
แจนพิมาย
ป.ตรี
ป้อมบุบผา
ป.โท
เพ็ชร์น่วม
ป.ตรี
ถนอมพุดซา
ป.ตรี
รัตน์ศุกลภัทร
ป.โท
อินยา
ป.ตรี
อินทร์ช้าง
ป.ตรี
ป.ตรี
ชื่นอร่าม
นางสาวสิริประภาภัฎร์ ศรีวิลัย
ป.ตรี
นางพรพรรณ
บุญชูศรี
ป.ตรี
นางสาวผกามาศ อุ่นทองหลาง
ป.ตรี
นางสาวนัทชภัทรนันท์ นกพะเนา
ป.โท
ป.โท
นายนรเศรษฐ
จงปราณี
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวธนัชพร
ไชยพิเดช
นายมนูญ
กลิ่นศรีสุข
ปวช.
นายอภิสิทธิ์
รัตนศฤงค์
ปวช.
นายบุญสืบ
แย้มละมุล
ป.4
นายสมทรง
นกแก้ว
ป.4
นายวอน
ใคร่กระโทก
ป.4
นางยุพิน
อาจพินิจ
ป.4
นายชูชีพ
กุ๊กสันเทียะ
ป.4
นายประเสริฐ
เซาะจอหอ
ป.4
นายสุรชัย
อาจพินิจ
ป.4
นายกฤษดา
อัครกุลพิทักษ์
ม.3
ป.4
นางสายหยุด
จอมเกาะ
ม.3
นางชวนพิศ
เภาตะคุ
ป.4
นางถนอม
อินทะเล

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานทําความสะอาด

นางปรวรรณ
นางสาวดรุณี
นายวีรยุทธ
นางสาวณิยวรรณ
นางสาวกนกพร
นางสาวฟ้ารุ้ง
นางสาวสิริพร
นางจิตติมา
นางจิราพร
นางสาวภัทร์พิรัล
นางวนิดา
นางสาวมัลลิกา
นายณฐพล
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

นางกุสุมา
นางอุบล
นายสมชาย
นายอภิสิทธิ์
นายสมเดช
นางประนอม
นางสาวขวัญเรือน
นางสาวทยิดา
นางสาวนงณภัส
นางสาวจุฬาลักษณ์
นายจอม
นางสาวเพ็ญพร
นางสาวนิธิมา
นางสาววราลักษณ์
นางสาวสุจิพร
นายดํารงกุล
นางสาวกัญญา
นางวันเพ็ญ
นางบุปผา
นางประทีป
นางละเอียด
นางสาวปริศนา
นางสาวเกศินี
นางจิราพร
นางสาววรางคณา
นางสาวเรณู
นางทวีปวร
นางสาวสุกัญญา
นางสาวปานตะวัน
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุรัสดา
นายนิรันดร์

ป.4
โสนรินทร์
ป.4
นกแก้ว
ป.4
ส่วนบุญ
ป.4
เรืองประโดก
ป.4
มาหมื่นไวย
สายนาค
ป.ตรี
ป่วงกลาง
ป.ตรี
สมบัติคํา
ป.ตรี
ปราบมะเริง
ป.ตรี
อาจศิริ
ป.ตรี
แฟสวัสดิ์
ป.ตรี
วงคีรี
ป.ตรี
ชินโพธิ์กลาง
ป.ตรี
ศิลปชัย
ป.ตรี
นุ่นกลาง
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นามพิมายะ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แก้วสําโรง
ป.ตรี
รักษ์ศรี
ป.ตรี
ใจสําราญ
ปวส.เลขานุการ
ละออศรี
ป.4
ทุมสันเทียะ
ป.4
ลําขุนทด
ป.ตรี
ปัญญาประดิษฐ์
ป.ตรี
บุตรอุดม
ป.ตรี
ประภาสะโนบล
ป.ตรี
พวกขุนทด
ป.ตรี
เผนโคกสูง
ปวท.บัญชี
ทองดีนอก ปวส.เลขานุการ
ธิมาชัย
ป.ตรี
พุ่มเกาะ
ป.โท
ข้อนอก
ป.ตรี
กานาค
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

พนักงานทําความสะอาด
พนักงานทําความสะอาด
ยาม
ยาม
ยาม
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดการ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นักการภารโรง
นักการภารโรง
งานโครงการพิเศษฯ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
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6.3.5. ลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างชาติ
ชื่อ - สกุล

รวม 3 คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1 MS.jocelyn ambar casi
2 Miss Zhang Weiying
3 Miss Li Jixue

(ทําหน้าที่สอน)
ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

Bachelor of Arts สามัญ (อังกฤษ)
Major Psychology
สามัญ (อังกฤษ)
พณิชยการ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
903
1,125

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทนิคยานยนต์์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

ปี่ที่ 1
1,309

229

132

172

5,879
คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม
3,337
1,288
1,254
2,542

533
150

221

144

202

80

102

250

567

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

รวมทั้งสิ้น
5,879

533
250
567

138

126

100

หน่วย : คน

12

128
5
12

266
5
24

266
5
24

98

101

199

199

308

308
85

98

183

183
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ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานระบบโทรคมนาคม
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
- สาขาวิชาโยธา
สาขางานการโยธา
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

161

136

139

436
72
78
59

168

126

153

รวม

73
67
60

65

58

171

108

70

115

293

รวมทั้งสิ้น

145
145
119

436
145
145
119

447

48

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

131
43
19

163
70
35

294
113
54

447
294
113
54

93

78

171

342

75

29

104

293
104

76

68

144

144

39

25

25

89

89

108

65

57

230

230
139

67

72

139
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ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1
2. ประเภทวิชา พณิชยการ
- สาขาวิชาบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62

29

46

137

39

31

56

126

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักั สูตรวิิชาชีีพระยะสัน้ั
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

53

รวม

100

รวมทั้งสิ้น

237
126

39
ทั้งปีการศึกษา (2557)
.......-......... คน
......-.......... คน

47

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

48

รวมทั้งสิ้น
คน
2.3 หลักั สูตรเกษตรฯระยะสััน้ ......-.......... คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
......-.......... คน

87

87

2.3 หลักั สูตร ปปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

.......-.........
......-..........
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7.2 เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

6,177

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)
ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

ปี่ที่ 1

1,240

1,309

903

3,452

1,440

1,285

2,725

ปี่ที่ 2

รวมทั้งสิ้น
รวม
6,177

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์

200

229

132

561

สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเทคนคยานยนต

561
160

150

310

310

- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล

200

221

144

565

565

- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล

120

138

258

258

20

20

สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

20

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

20

12

32

32

160

98

258

258

- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานเชื่อมโลหะ

120

126

80

326

326

- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอตสาหกรรม

80

85

165

165

36
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)
ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ระดับ ปวส.

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวมทั้งสิ้น
รวม

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
สาขางานไฟฟ้ากําลัง

160

161

136

457

457

สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

80

72

152

152

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

80

75

155

155

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

80

59

139

139

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตตสาหกรรม
สาขางานอเลกทรอนกสอุ
สาหกรรม

160

168

126

454
80

131

211

454
211

สาขางานระบบโทรคมนาคม

80

43

123

123

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

80

19

99

99

80

93

173

326

- สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์

40

48

65

153

80

108

70

258

- สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

258
40

75

115

115

80

76

156

156

- สาขาวิชาโยธา
สาขางานการโยธา
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม

40

39

25

104

104
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ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)
ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ระดับ ปวส.

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวมทั้งสิ้น
รวม

- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล

120

108

65

293

สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

293
80

67

147

147

2. ประเภทวิชา พณิชยการ
- สาขาวิชาบัญชี
สาขางานการบัญชี

80

62

29

171

80

53

133

304

40

39

31

110

40

39

79

189

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธรรกิกจจ
สาขางานคอมพวเตอรธุ
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ทั้งปีการศึกษา (2558)

รวมทั้งสิ้น

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

.......-......... คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น .....-........... คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

......-..........

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

......-.......... คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

......-..........

......-.......... คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

1. แผนงาน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น(เรียนฟรี 15 )
2. แผนงาน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

107,570,867
107,570,867
77,492,167
9,226,900
20,836,300
15,500

53,246,505
53,246,505
659,610
10,436,500

-

26,889,100
15,261,295
-

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์ วิจัยสร้าง
/หุ่นยนต์ องค์ความรู้

116,250 278,000
116,250 278,000
116,250

278,000

-

-

-

-

1.โครงการ 2.โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้าง ผลิตพัฒนา
เพื่อชุมชน Fix เสริมสร้าง
คุณภาพ
it Center
ชีวิตครฯฯ
ชวตครู

รวม

161,211,622
161,211,622
78,151,777
20,057,650
20,836,300
26,904,600
15,261,295
-

โครงการ
3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ
อาชีวะ
หารายได้
ส่งเสริม
สร้าง
พัฒนาการ ระหว่าง
ผู้ประกอบกา จัดการ
เรียน
รใหม่แบบ อาชวศกษา
รใหมแบบ
อาชีวศึกษา นกเรยน
นักเรียน
ครบวงจร
ทวิภาคี นักศึกษาที่
ยากจน

1,920,000 2,925,700
1,920,000 2,925,700

205,000
205,000

373,000
373,000

135,000
135,000

1,920,000 2,925,700

205,000

373,000

135,000

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

5,558,700
5,558,700
5,558,700
-

166,770,322
166,770,322
78,151,777
25,616,350
20,836,300
26,904,600
15,261,295
-
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

1. ประมาณการรายรับ

99,409,610 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
5,105,984 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
26,894,016 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
659,610 บาท
งบดําเนินงาน
19,550,000 บาท
งบลงทุน
6,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
41,200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท

32,000,000 บาท

67,409,610 บาท

2 ประมาณการรายจาย
2.
ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- วิทยฐานะ
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินเดือนครูพิเศษสอน
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่
- เงินเดือนครูต่างชาติ
งบดําเนินงาน
- ค่าอาหารทําการนอกเวลา
- ค่าสอนพิเศษ
- ค่าธุรการนอกเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและระบบไฟฟ้า
- คาซอมแซมสงกอสรางและระบบไฟฟา
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

บาท
52,637,407
2,940,494
5,743,273
659,610
10,200,000
6,610,000
720,000

79,510,784 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

300,000
25,200,000
1,230,000
1,200,000
150,000
100,000
150 000
150,000
1,000,000

47,450,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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-

ค่าใช้สอยอื่น ๆ
วัสดุการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
วัสดุสํานักงาน
วัสดุอื่น ๆ
โครงการพัฒนาวิทยาลัย
กิจกรรมชมรม
ประกันสังคม
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
- เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น
150 มม.พร้อมอุปกรณ์
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300A
- เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอเรท
พร้อมอุปกรณ์
- อาคารวิทยบริการ
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

100,000
5,000,000
400,000
300,000
950,000
150,000
3,977,000
480,000
763,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,540,000 บาท

750,000
90,000
600,000
9,100,000 บาท
6,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
41,200,000 บาท
- เงินเดือนครูพิเศษสอน
10,200,000 บาท
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่
5,730,000 บาท
- ค่าสอนพิเศษ
6,000,000 บาท
- ค่าธุรการนอกเวลา
2,770,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
800,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
50,000 บาท
400,000 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่าหนังสือ
7,000,000 บาท
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่าอุปกรณ์
1,900,000 บาท
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบ
3,300,000 บาท
- อุดหนุนเรีียนฟรีี 15 ปีี ค่่ากิิจกรรมพััฒน 3,000,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น
- สํารองฉุกเฉิน

2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
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ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

งบบคลากร
คลากร
65 404 901
65,404,901
- งบบุ
เงินเดือนข้าราชการ
52,637,407
เงินวิทยฐานะ
5,743,273
เงินประจําตําแหน่ง
4,022,929
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
60,798
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
2,940,494
เงินอื่น ๆ
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ปวส.

659 610
659,610

ระยะสั้น

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

-

-

659,610

1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

66,064,511
66
064 511
52,637,407
5,743,273
4,022,929
60,798
2,940,494
659,610
-

- งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ํา)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา

16,500,000 13,249,000
11,200,000 8,899,000
129,000

เงินค่าสอนพิเศษ

11,200,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.

-

-

-

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................
-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

17 530 000
17,530,000

-

17,530,000

83,594,511
83
594 511
52,637,407
5,743,273
4,022,929
60,798
2,940,494
659,610
-

-

-

29,749,000
20,099,000
129,000

21,213,000
14,300,000

50,962,000
34,399,000
129,000

2,770,000

2,770,000

300,000

3,070,000

6,000,000

17,200,000

14,000,000

31,200,000

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต้
- ค่าใช้สอย

ปวช.

ปวส.

1,000,000

1,450,000

รวม

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

บกศ.

-

-

-

2,450,000

913,000

3,363,000
-

800,000

1,200,000

2,000,000

100,000

100,000

200,000

200,000

150,000

150,000

150,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์
100,000

100,000

50,000

-

ค่าเงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้สอยอื่น ๆ

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

-

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ํา)

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างและระบบ
ไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

เงินรายได้

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ํา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

ระยะสั้น

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,000,000

150,000
-

763,000
-

100,000

100,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ

ปวช.

2,750,000

ปวส.

ระยะสั้น

2,900,000

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้
-

-

วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รวม

5,650,000
-

200,000

400,000

600,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา

1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

บกศ.

1,550,000

7,200,000

950,000

950,000

200,000

800,000

2,500,000

2,500,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

5,000,000

5,000,000

วัสดุุงานบ้านงานครัว

-

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

-

วัสดุคอมพิวเตอร์

-

-

วัสดุก่อสร้าง

-

-

300,000

300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุอื่น ๆ
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)

50,000
1,550,000

-

-

-

-

50,000

100,000

150,000

1,550,000

4,450,000

6,000,000

ค่าโทรศัพท์

-

30,000

30,000

ค่าไปรษณีย์

-

65,000

65,000

ค่าน้ําประปา

-

600,000

600,000

3,755,000

5,305,000

ค่าไฟฟ้า

1,550,000

1,550,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

- งบลงทุน

-

3.1 ครุภัณฑ์

-

เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือ
แท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC
ขนาด 300A
เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอเรท
พร้อมอุปกรณ์
3.2 สิ่งก่อสร้าง

ระยะสั้น

22,513,700
-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

-

-

-

-

-

-

รวม

1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

22,513,700

840,000

600,000

22,513,700

-

-

-

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................
1,440,000

-

-

3โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

23,953,700
-

750,000

750,000

750,000

90,000

90,000

90,000

600,000

600,000

600,000

22,513,700

22,513,700

ปรับปรุงอาคาร

3,300,000

3,300,000

3,300,000

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ปรับปรุงระบบประปา

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ปรับปรุงห้องน้ํา ห้องส้วม

1,500,000

1,500,000

อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ฯ

1,500,000
5,913,700

5,913,700

5,913,700

อาคารวิทยบริการ

9,100,000

9,100,000

9,100,000

- งบเงินอุดหนุน

15,200,000 26,150,000

41,628,000

41,628,000

278,000

278,000

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์
- อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา
- อุดหนุน อศ.กช.

-

278,000
278,000

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,200,000

ปวส.

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
- งบรายจ่ายอื่น
สํารองฉุกเฉิน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

บกศ.

15,000

15,000

15,000

26,000,000

41,200,000

41,200,000

- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้น
- อุดหนุนกิจกรรมองค์ก์ าร อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียน
- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัด

ระยะสั้น

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

135,000

-

-

-

-

-

-

135,000

135,000

-

-

-

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

47
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

- โครงการ
1.โครงการซ่อมบํารุง
เครื่องจักรกล
2.โครงการพัฒนาพื้นที่โรงงาน

ปวช.

1,412,900
50,000

ปวส.

120,000

ระยะสั้น

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้
-

-

1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

1,532,900
50,000

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

2,142,800

3,675,700
50,000

8,000

8,000

8,000

3.โครงการทักษะวิชาชีพแผนกฯ

10,000

10,000

10,000

4.โครงการซ่อมแซมพื้น
ห้องเรียน 3302
5.โครงการล้าง
เครื่องปรับอากาศภายใน
สถานศึกษา

42,000

42,000

42,000

50,000

50,000

6.โครงการจัดซื้อตู้น้ําเย็นสแตน
เลสแบบ 2 หัว
7.โครงการจัดหาเตาอบในห้อง
ทดสอบ ขนาด136 ลิตร
8.โครงการปรับปรุงห้องแทงค์น้ํา

50,000

-

30,000

30,000

-

85,000

85,000

30,000

30,000

30,000

9.โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
ครบรอบ 87 พรรษา

10,000

10,000

10,000

10.โครงการประกวดมารยาท
ไทย

3,000

3,000

3,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

11.โครงการประกวดแข่งขัน
การจัดโต๊ะหมู่บูชา
12.โครงการแข่งขัน A-math

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

13.โครงการโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวะเอสโซ่ระดับ
จังหวัด ภาค ชาติ

-

50,000

50,000

14.โครงการสั
โ
ปั ดาห์์วัน
วิทยาศาสตร์
15.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานะสมรรถนะ
บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

25,000

25,000

-

58,500

58,500

16.โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานะสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ

-

25,000

25,000

17.โครงการนิเทศการเรียนการ
สอนภายในวิทยาลัย
18.โครงการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีโรงงาน-โรงเรียน
19.โครงการเปิดสอนนักศึกษา
หลักสูตร ปวส.ทวิภาคีสมทบ

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

20.โครงการรับสมัครนักศึกษา
เข้าหลักสูตร ปวส. ทวิภาคีสมทบ
21.โครงการติดตามดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาลด
ปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

-

22.โครงการสอนซอมเสรมเพื
22
โ
่
อื่
ลดปัญหาการออกกลางคัน
23.โครงการปรับปรุงโปรแกรม
สําเร็จรูปการออกใบเสร็จรับเงิน
และโปรแกรมประมวลผลการ
ลงทะเบียน

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

-

-

50,000

50,000

50,000

20 000
20,000

20 000
20,000

20 000
20,000

-

15,000

40,000

15,000

24.โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายตามแผนก
25.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
26.โครงการศึกษาดูงาน อชท.

40,000

40,000

27.โครงการศึกษาความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานกิจกรรม
28.โครงการจัดหาเครื่องแบบผู้
กํากับลูกเสือวิสามัญ
29.โครงการรวมพลคนรักษา
ิ

4,000

4,000

4,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

-

1,000,000

1,000,000

-

9,000

9,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

30.โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ไร้สายบริเวณโดมหน้าเสาธง
31.โครงการศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อฐานข้อมูลสารสนเทศ
32.โครงการซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์
33 โ
33.โครงการเตรี
ียมความพรอม
้
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

32,200

32,200

32,200

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

-

30 000
30,000

30 000
30,000

34.โครงการอบรมประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมรับการประเมินภายใน
และภายนอก

-

10,000

10,000

35.โครงการประเมิน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน

-

60,000

60,000

36.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

-

10,000

10,000

37.โครงการอบรมระบบการ
ควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ ศ 2557

-

17,000

17,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

38.โครงการลงนามความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการ

-

10,000

10,000

39.โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับภาค

-

20,000

20,000

40.โครงการสนบสนุ
40
โ
ั นการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับชาติ

-

10 000
10,000

10 000
10,000

41.โครงการอบรมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
42.โครงการจัดงานวันคริสต์มาส

-

10,000

10,000

15,000

15,000

15,000

43.โครงการจัดทําวารสาร

-

20,000

20,000

44.โครงการมอบประกาศนียบัตร

-

20,000

20,000

45.โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย
46.โครงการมุฑิตาจิตบุคลากร
เกษียณอายุราชการ
47.โครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
และเครื่องปรับอากาศ
48.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
สถานศึกษา

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

150,000

150,000

-

50,000

50,000

52
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

49.โครงการซ่อมบํารุง
ยานพาหนะ
50.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาใหม่
51.โครงการจัดงานไหว้ครู

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

-

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

200,000

200,000

16,200

16,200

16,200

53,500

53,500

53,500

52.โครงการวันสําคัญทางศาสนา

-

38,500

38,500

53.โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ
54.โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ
55.โครงการสนับสนุนแข่งขัน
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด
56.โครงการสนับสนุนแข่งขัน
กีฬา ระดับภาค
57.โครงการสนับสนุนแข่งขัน
กีฬา ระดับชาติ
58.โครงการกิจกรรมวิทยาลัย
ดีเด่นฯ
59.โครงการเทคนิคโคราชสีขาว

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000

60.โครงการประชุม อชท.ระดับ
จังหวัด ภาค ชาติ

50,000

50,000

50,000

500,000

500,000

500,000

100,000

100,000

100,000

30,000

-

-

-

-

6,300

6,300

30,000

30,000

53
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

61.โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเขียนแผนงาน/
โครงการ
62.โครงการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรมฯ
63.โครงการประเมินหน่วย
มาตรฐาน อชท.ฯ
64.โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาใหม่
65.โครงการต่อต้านยาเสพติด

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

-

65,000

10,000

66.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาที่
ตกกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

-

65,000

-

65,000

-

10,000

10,000

-

40,000

40,000

10,000
-

10,000
10,000

10,000

67.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาที่
ตกกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557

10,000

10,000

10,000

68.โครงการปัจฉินนิเทศนักเรียน
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
69.โครงการติดตามผลผู้สําเร็จ
การศึกษาและจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้รับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ

29,000

29,000

29,000

19,000

19,000

19,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

70.โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา
71.โครงการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์
72.โครงการบริจาคโลหิต
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ใ ส ศึ
ในสถานศกษา
73.โครงการตรวจสุขภาพครู
และบุคลากร
74.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ทําความสะอาดโรงอาหาร
75.โครงการเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
- สํารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

155,000

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง
หุ่นยนต์ องค์ความรู้

โครงการ
1.โครงการ
ครุภัณฑ์
ทักษะ
พื้นฐานอาชีพ

รวม

2.โครงการ
ครุภัณฑ์
ศูนย์วิชาชีพ
เฉพาะทาง

3โครงการ
...................
.....................
.....................

4.โครงการ
...................
.....................
.....................

เงินรายได้
5.โครงการ
...................
รวมทั้งสิ้น
.....................
.....................

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

-

2,000

2,000

-

60,000

60,000

-

2,000

2,000

-

2,000

2,000

-

7,500

7,500

155,000

155,000
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โครงการที่ 1

โครงการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายนิคม เพ็ชร์น่วม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. :A1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. :A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งมีรายวิชางานเครื่องมือกล 1 วิชางานเครื่องมือกล 2 วิชางานสร้าง
เครื่องมือกล และวิชาอื่น ๆ แต่เนื่องจากแผนกวิชาฯ มีเครื่องเจียระไนราบ เครื่องเจียระไนลับมีด เครื่องไส
ชิ้นส่วนชํารุดเสียหา อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมบุุรงเครื่องจักรภายในแผนกวิชา ฯ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา จะได้มีครุภัณฑ์ที่สามารถใช้สําหรับการเรียนการสอน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมเครื่องเจียระไนราบ จํานวน 1 เครื่อง
6.1.2 ซ่อมเครื่องเจียระไนลับมีด จํานวน 3 เครื่อง
6.1.3 ซ่อมเครื่องกลึง จํานวน 3 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้เครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และครู มีเครื่องจักรใช้ในการเรียนการสอน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน พฤศิจกายน 2557 - มิถุนายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการซ่อมเครื่องจักร
7.4 ติดตามผลการซ่อม และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครู ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลหลังจากจัดทําโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 2

โครงการพัฒนาพื้นที่โรงงาน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายนิคม เพ็ชร์น่วม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง และแผนก
วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มีการชํารุดเสียหายรวมทั้งบริเวณพื้นโรงงานและรอบ ๆ โรงงานมีการเสื่อมโทรมตาม
สภาพ เช่น การหลุดร่อนของสีทั้งบริเวณภายในและภายนอกโรงงาน เนื่องจากมีระยะเวลาในการก่อตั้งมา
นานแล้วแผนกฯ จึงดําเนินการจัดทําโครงการนี้เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม พื้นที่ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงงาน
ให้มีสภาพดีและพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการทําโครงการนี้ นักเรียน นักศึกษาทุุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกฯ ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสํานึกทีดี่ให้นักเรียน นักศึกษาทําให้มีความรู้สึกรักและ
มากขึ้นหวงแหนสถานศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ โรงงานให้มีความเหมาะสม
5.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ดีในการักและสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีอาคารเรียนที่ดี มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชาฯ ได้รับการปรับปรุงพัฒนา จํานวน 2 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แผนกมีพื้นที่โรงงานที่สะอาด เหมาะกับการเรียนการสอน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และครู มีบรรยากาศในการเรียนดีขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการระหว่างดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
8,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 แผนกมีพื้นที่โรงงานที่สะอาด เหมาะแก่การเรียนการสอน
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครู มีพื้นที่และบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนการสอน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลก่อนสอนดําเนินงาน
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินงาน
10.3 ประเมินผลหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 3

โครงการทักษะวิชาชีพแผนก
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายนิคม เพ็ชร์น่วม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในทุกปีการศึกษา จะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา มีตั้งแต่
ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ทําให้แต่ละสถานศึกษาต้องทําการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อที่จะ
ไปเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันทักษะในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งแผนกฯ ได้ให้ความสําคัญในการคัดเลือก
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ เพื่อให้ได้นักเรียน นักศึกษาที่มีฝีมือดีและมีความเหมาะสมที่สุด
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อหาตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในปีการศึกษา 2558
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้น และพัฒนาฝีมือในวิชาชีพที่ได้ศึกษามา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพปีการศึกษา 2558
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในครั้งนี้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึกฝีมือฉะเพราะทางในสายอาชีพ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ ชนะ และได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุใุ นการฝึกซ่อมและคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และความชํานาญในเฉพาะสาขาเพิ่มขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลก่อนสอนดําเนินงาน
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินงาน
10.3 ประเมินผลหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 4

โครงการซ่อมแซมพื้นห้องเรียน 3302
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายวิริยะ คงพระบาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องเรียน 3302 พื้นกระเบื้องของเดิมมีสภาพชํารุดเสียหายและหลุดร่อนจากการใช้
งานเดิม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เรียนและผู้สอนได้ จึงมีความจําเป็นต้องซ่อมแซมและปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีพื้นห้องเรียนที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
และเพื่อให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมพื้นห้องเรียน 3302 ให้อยูู่ในสภาพใช้การได้ดี
5.2 เพื่อให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ห้องเรียนที่ปรับปรุงแล้ว จํานวน 1 ห้อง
6.1.2 ปรับปรุงพื้นห้องเรียน 3302 ขนาด 84 ตร.ม.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียน 3302 ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา พึงพอใจและมีบรรยากาศที่เหมาะสม
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุ ุปกรณ์ในการปรับปรุงุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ห้องเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครู ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลก่อนสอนดําเนินงาน
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินงาน
10.3 ประเมินผลหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 5

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เตาอบในห้องทดสอบ ขนาด 136 ลิตร
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน สาขาวิชาก่อสร้าง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนวิชาทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง โยธา เช่น การทดสอบวัสดุ คอนกรีตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมการทาง ชลศาสตร์ ซึ่งจําเป็นต้องใช้เตาอบ ในการหาค่าความชื้นของวัสดุและ
นํามาคํานวณเพื่อหาผลทดสอบ จึงมีความต้องการเตาอบทดแทนของเดิมที่ชํารุด
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือ อุุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เตาอบในห้องทดสอบ จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้เตาอบในห้องทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน พฤศิจกายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ครุภัณฑ์
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 85,000
บาท ได้แก่
8.1 ครุภัณฑ์ 1 เครื่อง
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้เตาอบที่มีประสิทธิภาพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครู ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลหลังจากจัดทําโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา

66

โครงการที่ 6

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ําเย็นสแตนเลสแบบ 2 หัว
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายประเสริฐ หนูสันเทียะ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกต้องการพัฒนาปรับปรุงตู้ทําน้ําเย็นสําหรับให้นักเรียน ที่เข้ามาเรียนที่แผนก
มีไว้สําหรับดื่ม แทนตู้น้ําเย็นที่ชํารุดทรุดโทรม ไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นเวลานานและจํานวนนักเรียน
ที่เข้ามาเรียนมีจํานวนมาก จึงทําให้มีน้ําดื่มไม่เพียงพอ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ดื่มน้ําที่สะอาด ถูกสุข
ลักษณะปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุุงเปลี่ยนตูู้น้ําทําน้ําเย็นที่ชํารุุด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีน้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะไว้สําหรับดื่ม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ตู้ทําน้ําเย็น จํานวน 3 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ตู้ทําน้ําเย็นทีมีประสิทธิภาพ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ดื่มน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน พฤศิจกายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ครุภัณฑ์
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 ครุภัณฑ์
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ตู้ทําน้ําเย็นเพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ดื่มน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลหลังจากจัดทําโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 7

โครงการล้างเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายเจริญ พุฒพันธ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่แผนกได้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุน
ในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเล็งเห็นประโยชน์จากการประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศภายใน
วิทยาลัยฯการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถประหยัดพลังงานและยืดอายุ
เครื่องปรับอากาศได้การใช้งานของ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อยืดอายุุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
5.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในรูปแบบการใช้พลังงาน
5.3 เพื่อการฝึกและการเรียนรู้ระบบการปรับอากาศของนักศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ล้างเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยฯ จํานวน 150 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยฯ สะอาดและยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการล้างเครื่องปรับอากาศ
6.2.3 ลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุน งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้รับอากาศที่สดชื่น
9.3 นักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาไฟฟ้า ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลหลังจากจัดทําโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 7

โครงการปรับปรุงห้องแท้งค์น้ํา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทํา
เป็นห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รูู้จักใช้และเก็บเครื่องมือ อุุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ระบบ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ชั้นเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ จํานวน 1 ชั้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และครู รู้จักใช้และเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ระบบ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ครุภัณฑ์
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์ทําชั้นวาง
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ห้องเก็บเครื่องมือและอุปุ กรณ์
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครู รู้จักใช้และเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ระบบ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจติดตามการดําเนินงานและรายงานการดําเนินงาน
10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 8

โครงการวันคริสต์มาส
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ดร.เมทินี เหล่าธรรมยิ่งยง หมวดภาษาอังกฤษ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
การจัดงานวันคริสต์มาส มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติวันคริสต์มาส ประเพณีและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ของชาวตะวันตก และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ตอบคําถาม
การแสดงละครเวทีและกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ
5 วัตถุประสงค์
ฤ
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจคคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีเจคคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญภาษาอังกฤษมากขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน พฤศิจกายน 2557 - มิถุนายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการซ่อมเครื่องจักร
7.4 ติดตามผลการซ่อม และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีเจคคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญภาษาอังกฤษมากขึ้น

73
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจติดตามการดําเนินงานและรายงานการดําเนินงาน
10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

74

โครงการที่ 9

โครงการแข่งขัน A math
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางกานดา เกยพุดซา หมวดคณิตศาสตร์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากจะมีเนื้อหาตามหลักสูตรแล้ว ยังมีเรื่องราวต่างๆ ที่น่า
สนใจในแง่มุมอื่น ๆ อีก ได้แก่ เกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเกมคณิตศาสตร์เป็นเกมที่พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ
และใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกม A math เป็นเกมคณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทางหวดคณิตศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดแข่งขัน A math ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอน และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกติกา และร่วมแข่งขันเกม A math
5.2 เพื่อจัดแข่งขัน A math ในระดับ ปวช. และ ปวส.
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน A math ไม่น้อยกว่า 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขัน A math และมีความรู้ ความเข้าใจกติกา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีกระบวนการคิดและทักษะด้านคณิตศาสตร์
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในการกติการแข่งขัน A math
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจติดตามการดําเนินงานและรายงานการดําเนินงาน
10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 10

โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับจังหวัด ภาค และชาติ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
น.ส.ทัดดาว สว่างเกษม หมวดวิทยาศาสตร์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฎิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยหมวดวิทยาศาสตร์ได้ส่งโครงงานเข้าประกวด โครงงานอาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
จังหวัดและได้ผ่านเข้ารอบไประดับภาค ซึ่งในแต่ละครั้งที่ส่งเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการได้ให้คําแนะนํา
ว่าโครงงานนี้มีความจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของวงจรและอุปกรณ์เพื่อให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมดังกล่าว หมวดวิทยาศาสตร์จึงได้ทําโครงการ
นี้ขึ้นมา
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ระดับจังหวัด ภาคและชาติ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด จํานวน 2 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 โครงงานวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาให้มียิ่งขึ้น
6.2.2 สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
บาท ได้แก่
8.1 วัสดุอุปกรณ์
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านการประกวด จํานวน 2 ชิ้น
9.2 โครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินการ
10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 11

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว หมวดวิทยาศาสตร์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป
ได้ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตสร์ดีขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
5.2 เพื่อส่งเสริมความรูู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 วัน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 %
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงกําศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินการ
10.2 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสรรถนะ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายทรงเกียรติ ร่มกลาง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และเพื่อปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา อันเป็นนโยบายที่สําคัญในสภาวการณ์ที่สถานประกอบการต่างขาดแคลน
กําลังคนระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อให้พัฒนาครูผู้สอนการอาชีวศึกษามีความรู้เข้าใจในหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5.2 เพื่อให้ครูสามารถนําความรู้ ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปประยุกต์ใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
5.3 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถประเมินผลตามสภาพจริง ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการหลักสูตรฐานสมรรถนะได้
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 80 %
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และเขียนแผนการรู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
6.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดทําแผนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 58,500
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
9.2 ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 13

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับสถานประกอบการ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายทรงเกียรติ ร่มกลาง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A2 ทวิภาคี
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และเพื่อปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา อันเป็นนโยบายที่สําคัญในสภาวการณ์ ที่สถานประกอบการต่างขาดแคลน
กําลังคนระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
5 วัตถุประสงค์
ฐ
วมกับสถานประกอบการ
5.1 เพื่อจัดทําหลักสููตรฐานสมรรถนะร่
5.2 เพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนเข้าอบรม จํานวน 190 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และเขียนแผนการรู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
6.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดทําแผนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงกําศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
9.2 ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 14

โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายทรงเกียรติ ร่มกลาง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และเพื่อปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา อันเป็นนโยบายที่สําคัญในสภาวการณ์ที่สถานประกอบการต่างขาดแคลน
กําลังคนระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ครูแต่ละคนนําผลการนิเทศไปจัดการเรียนการสอน หรือทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการอสน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนไปนิเทศนักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 80 %
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนได้ให้คําแนะนําในการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา
6.2.2 ครูผู้สอนสามารถรู้ว่านักเรียน นักศึกษา ควรปรับปรุง และมีพฤติกรรมอย่างไร
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนนําผลการนิเทศไปปรับใช้ในการเรียนหรือการทําวิจัย
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้คําแนะนําจากครูผู้สอน ทําให้ผลการเรียนดีขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 15
โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายพิทักษ์ สุธรรม งานวัดผลและประเมินผล
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : B เพิ่มปริมาณผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : B2 การสร้างและการกระจายโอกาส
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความสูญเปล่าทางการศึกษาที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง คือ การออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียนต่ํา
ซึ่งที่นักเรียน ต้องการจะศึกษาให้สําเร็จตามหลักสูตรในแต่ละระดับ ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากนักเรียนขาดเรียน
นักเรียนไม่สนใจเรียน ปัญหาเล่านี้อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาของสังคม จากการศึกษาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษาพบว่าอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษามีสูง จึงเร่งเห็นว่าจะต้องมีระบบการแจ้ง
ข้อมูลการเข้าเรียนให้ผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหา
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สามารถติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา
6.1.2 ลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ลง 20%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มจํานวนผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษามากขึ้น
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุน งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลดจํานวนนักเรียน นักศึกษาทีออกกลางคันลง 20%
9.2 เพิ่มจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 16

โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายพิทักษ์ สุธรรม งานวัดผลและประเมินผล
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : B เพิ่มปริมาณผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : B2 การสร้างและการกระจายโอกาส
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจคคติ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจาก
การสอนปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานต่ํามีความรู้สูงขึ้น
5.2 เพื่อช่วยให้นักเรียนที่สามารถผ่านการประเมินแต่มีอยูู่ในระดับไม่น่าพอใจได้พัฒนาเพิ่มขึ้น
5.2 เพื่อลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา และมีเกณฑ์จะไม่สําเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจนสามารถมีผลการเรียนดีขึ้น
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีจํานวนการออกกลางคันลดลง
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุน งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนดีขึ้นและผ่านการประเมินตามหลักสูตร
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่มีเกณฑ์จะออกกลางคันลดลด
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 17

โครงการปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปการออกใบเสร็จเงิน
และโปรแกรมประมวลผลการลงทะเบียน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสุภาพ หารรุ่งศรี งานการเงิน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัย ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกใบเสร็จรับเงินและใช้โปรแกรม
ประมวลผลการลงทะเบียน ในการปฏิบัติงานในระบบการบริหารงานการเงิน ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงและตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมให้มีความ
เที่ยงตรงแม่นยํา และเน้นการรับรองความถูกต้อง
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงิน
5.2 เพื่อความถูกต้องแม่นยําเกี่ยบกับรายละเอียดการออกใบเสร็จและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงระบบโปรแกรมสําเร็จรูปออกใบเสร็จ
6.1.2 ปรับปรุงโปรแกรมมประมวลผลการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีโปรแกรมที่ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6.2.2 มีโปรแกรมสําเร็จรูปออกใบเสร็จรับเงินและมีความสะดวก รวดเร็ว
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงุ กําศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีโปรแกรมที่ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
9.2 มีโปรแกรมสําเร็จรูปออกใบเสร็จรับเงินและมีความสะดวก รวดเร็ว
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 18

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายตามแผนกวิชา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล งานประชาสัมพันธ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการสื่อสารทางด้านเสียงมีความสําคัญต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
วิทยาลัยเสียงที่มีประสิทธิภาพต่อการได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ ที่จะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ส่งผลให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีต่อผู้รับข่าวสาร และยังมีบางจุดยังบกพร่องอยู่ เพื่อพัฒนาระบบเสียงภายใน
วิทยาลัย
5 วัตถุประสงค์
ัญญาณเสียงตามสายบริเวณ ทผ. ขบ. ทพ. ชช.
5.1 เพื่อขยายจุุดแพร่สญญ
5.2 เพื่อปรับระบบการส่งสัญญาณเสียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แพร่สัญญาณ จํานวน 4 จุด
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกคน ได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกคนได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์ชัดเจน
6.2.2 ระบบเสียงได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเสียงเพิ่มขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนได้รับข่าวสารผ่านทางเสียงอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
9.2 ระบบสัญญาณเสียงได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 19

โครงการจัดทําวารสาร
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล งานประชาสัมพันธ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A4 ปฎิรูปสื่อ หลักสูตร
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทําวารสารเป็นประจําทุกปี เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ภายในและภายนอก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา และส่งผลต่อการจูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
5.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครูู นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อจูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วารสาร จํานวน 500 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย
6.2.2 จูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงกําศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของวิทยาลัย
9.2 บุคคลภายในและภายนอกได้รับข่าวสารของวิทยาลัย
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 20

โครงการมอบประกาศนียบัตร
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายสุรศักดิ์ ศรีภิรมย์ งานทะเบียน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A5 สุภาพชนคนอาชีวะ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,921 คน
งานทะเบียนเห็นควรจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
ถือเป็นเกียรติอีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าจนประสบผลสําเร็จ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเป็นปัจจุุบัน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา จํานวน 1,921 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจที่ได้ตั้งใจเรียนจนสําเร็จการศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจที่ได้ตั้งใจเรียนจนสําเร็จการศึกษา
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 21

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายวิชิต คําหย่อน งานบุคลากร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นการอนุรักษ์ประเพณี ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดทั้งการดํารงชีวิตของประชาชนไทย วิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคน เพื่อแสดงออกถึงความเคราพรัก มีน้ําใจ ความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีสมานฉันท์
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์
ญ
5.2 เพื่อแสดงความเคราพรัก ความผููกพัน แก่ผู้ใหญ่
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรเข้าร่วมงาน จํานวน 293 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรมีความรักสามัคคีสมานฉันท์ ความผูกพัน มีน้ําใจ มีความเคราพรัก ต่อองค์กร
6.2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้ารวมงาน ไม่น้อยกว่า 80 %
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรมีความรักสามัคคีสมานฉันท์ ความผูกพัน มีน้ําใจ มีความเคราพรัก ต่อองค์กร
9.2 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้ารวมงาน ไม่น้อยกว่า 80 %
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 22

โครงการมุฑิตาจิตบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายวิชิต คําหย่อน งานบุคลากร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปีประมาณ พ.ศ. 2558 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 7 คน เพื่อเป็น
การแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการและ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสดุดีคุณความดีที่
บุคลากรได้ดําเนินการมาตลอดชีวิตข้าราชการ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการมุฑิตาจิตบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
5.2 เพื่อเชิดชููเกียรติและสดุุดีคุณความดีบุคลากรที่เกษียณอายุรุ าชการ
5.3 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน 7 คน
6.1.2 บุคลากรเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 80 %
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรมีความสามัคคี และมีส่วนร่วม
6.2.2 ผู้เกษียณอายุราชการมีความรู้สึกรักและเคราพในองค์กร
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรมีความสามัคคี และมีส่วนร่วม
9.2 ผู้เกษียณอายุราชการมีความรู้สึกรักและเคราพในองค์กรและจดจําวันดี ๆ ในครั้งนี้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 23

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายวิชิต คําหย่อน งานบุคลากร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบันการเรียนการสอนอยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการบริหารบนความสําเร็จ
ที่ยั่งยืนขององค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญโดยมีจุดเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องเร่งพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเพื่อสนองนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาครููและบุคุ ลากรทางการศึกษา
5.2 เพื่อนําความรู้จากการที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในการสอน และการปฏิบัติงาน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 75 %
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการสอนและงานเพิ่มขึ้น
6.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการสอนและงานเพิ่มขึ้น
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 24

โครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายจีระศักดิ์ สิทธิพล งานอาคารสถานที่
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ จํานวนมากจึงต้องมีการบํารุงรักษา
ดูแล ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และให้เกิดประสิทธฺภาพในการใช้งานตามปกติ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
5.2 เพื่อปรับปรุง ดูแลให้ใช้งานได้ตามปกติและอยู่ในสภาพเดิม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารเรียน บ้านพักครู และตามแนวถนน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อยู่ในสภาพเดิมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อยู่ใู นสภาพเดิมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
9.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 25

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายจีระศักดิ์ สิทธิพล งานอาคารสถานที่
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ที่ยังต้องปรับปรุงให้น่าดูและสวยงาม ทําให้ผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าที่ควร จึงต้องมีการปรับปรุงให้สวยงาม น่ามอง น่าชม แก่ผู้ใช้บริการและผู้พบเห็น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยน่าดู น่ามองยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อเป็นการบํารุงรักษา สภาพแวดล้อมให้คงอยู่และร่มรื่น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พื้นที่ภายในวิทยาลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 พื้นที่ภายในวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
6.2.2 บุคลากรภายในแลภายนอก พบเห็นรู้สึกสดชื่น น่ามอง ร่มรื่น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พื้นที่ภายในวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
9.2 บุคุ ลากรภายในแลภายนอก พบเห็นรู้สู ึกสดชื่น น่ามอง ร่มรื่น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 26

โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและระบบไฟฟ้า
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายจีระศักดิ์ สิทธิพล งานอาคารสถานที่
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยมีงานที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างเป็นจํานวนมาก เพื่อให้มีสภาพเช่นเดิม
และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีวิทยาลัย
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
5.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างและระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 พื้นที่ในวิทยาลัย ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้อยูในสภาพดีขึ้น
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคลลภายนอก มีความพึงพอใจ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พื้นที่ในวิทยาลัย ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้อยูในสภาพดีขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคลลภายนอก มีความพึงพอใจ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 27

โครงการซ่อมบํารุงยานพาหนะ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายวาปี ศรีปัญญา หมวดยานพาหสนะ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัย มียานพาหนะทั้งหมด 9 คัน ซึ่งมีการใช้งานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุยานพาหนะระหว่างปฏิบัติหน้าที่
5.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานยานพาหนะเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ยานพาหนะ จํานวน 9 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ยานพาหนะได้รับการบํารุง รักษา ให้อยูในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
6.2.2 บุคลากรได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยานพาหนะได้รับการบํารุง รักษา ให้อยูในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
9.2 บุคุ ลากรได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 28

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่เป็นประจําทุกปี เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา
ใหม่มาจากสถานศึกษาและครอบครัวที่มีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจต่างกัน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความ
รู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับในระหว่างที่ศึกษาอยู่ อันจะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในวิทยาลัย
5 วัตถุประสงค์
ฎ ยบ และข้อปฏิฏบัติของวิทยาลัย
5.1 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความรูู้ ความเข้าใจในกฎระเบี
5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียน การวัดผลประเมินผล
5.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 จํานวน 1,335 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จํานวน 1,194 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียน การวัดผลประเมินผล
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กรกฏาคม 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,200
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัย
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียน การวัดผลประเมินผล
9.3 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลก่อนดําเนินการ
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 29

โครงการพิธีไหว้ครู
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่ง และเป็นประเพณีที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน
ผู้ปฏิบัติควรจะได้รําลึกพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตนเอง อันเป็นการแสดง
ความกตัญญู และเป็นกิจกรรมในการทํากิจกรรมนั้น ๆ ก่อนที่นักเรียน นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดวิทยาการ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงออกซึ่งความเคราพ ศรัทธาของนักเรียน นักศึกษาต่อครููอาจารย์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถในการประดิษฐ์ตกแต่งพานธูปเทียนและพานดอกไม้
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู จํานวน 5,473 คน
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไม่น้อยกว่า 80%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แสดงความเคราพ ศรัทธาต่อครูอาจารย์และเข้าใจประเพณีอันดีงาม
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถในการประดิษฐ์พานธูป เทียน และพานดอกไม้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 53,500
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา แสดงความเคราพ ศรัทธาต่อครูอาจารย์และเข้าใจประเพณีอันดีงาม
9.2 นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถในการประดิษฐ์พานธูป เทียน และพานดอกไม้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 30

โครงการวันสําคัญทางศาสนา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจําชาติ ศาสนาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
และสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน พิธีกรรมทางศาสนาเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและเกี่ยว
พันในการดําเนินชีวิตของชาวไทยเพื่อเป็นการสืบต่อศาสนาในสังคมไทย และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษารวมถึงบุคลากรของสถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนําหลักทางศาสนามาใช้ในชีวิต
ประจําวัน
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม
5.2 เพื่อสืบต่อกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนา
5.3 ได้แสดงเอกลักษณ์ที่ดีงานของสังคม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสําคัญทางศาสนา
6.2.2 เป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทํานุบํารุงศาสนา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 38,500
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสําคัญทางศาสนา
9.2 เป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทํานุบํารุงศาสนา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 31
โครงการจัดกงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
บรมราชินีนาถคู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญ
รุ่งเรืองและทรงเป็นแม่ตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถและมารดผู้ให้กําเนิด
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระราชินีนาถ
5.2 เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิด
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระราชินีนาถ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิดและแสดงความกตัญญูกตเวทีตา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระราชินีนาถ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิดและแสดงความกตัญญูกตเวทีตา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 32

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมชนพรรษาครบ 7 รอบ ทางรัฐบาลจึงได้กําหนดวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านฯ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5.2 เพื่อระลึกถึงพระคุุณของพ่อ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณพ่อและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านฯ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เทิดทูนู พระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หู ัวฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณพ่อและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านฯ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 33

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหัวด
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค เพราะการออกกําลังกาย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมูู่คณะ รู้แู พ้ รู้ชู นะ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมแข่งขัน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียน 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย

122
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมแข่งขัน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 34

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับภาค
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีว
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค เพราะการออกกําลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมูู่คณะ รู้แู พ้ รู้ชู นะ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมแข่งขัน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย

124
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมแข่งขัน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 35

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ เพราะการออกกําลังกาย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมูู่คณะ รู้แู พ้ รู้ชู นะ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมแข่งขัน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมแข่งขัน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 36

โครงการกิจกรรมวิทยาลัยฯ ดีเด่น เสริมสร้างแรงจูงใจในกิจกรรม
และเลือกตั้งนายก อชท.
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามหลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามอุดมการณ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมให้เป็นผู้มีจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มุ่งหวังในการสร้างสรรค์เยาวชนในอนาคต
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาด้านคุุณธรรม จริยธรรม
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษามาเข้าแถวตรงเวลาและร่วมกิจกรรมยามเช้า
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย

128
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
91 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
92 นักเรียน นักศึกษา มีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 37

โครงการเทคนิคโคราชสีขาว
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการให้สถานศึกษาดูแลความประพฤติ
ของนักเรียน นักศึกษา บางส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายในการจัดการศึกษาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
จึงต้องการให้เกิดความเรียบร้อยใกนารจัดการศึกษาและปรับพฤติกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ให้เข้าใจงานจราจร
ยาเสพติด อาวุธ และการทะเลาะวิวาท
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรูู้ ความเข้าใจในงานจราจร ยาเสพติด อาวุุธและ
การทะเลาะวิวาท
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษารู้ถึงโทษและปัญหา ของงานจราจร ยาเสพติด อาวุธ
และการทะเลาะวิวาท
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา รู้การวางตัว การแก้ปัญหา และการเอาตัวรอด
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
6,300
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าวัสดุ

130
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษารู้ถึงโทษและปัญหา ของงานจราจร ยาเสพติด อาวุธ และการทะเลาะวิวาท
9.2 นักเรียน นักศึกษา รู้การวางตัว การแก้ปัญหา และการเอาตัวรอด
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 38

โครงการประชุม อชท. ระดับจังหวัด ภาค และชาติ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ระดับ อศจ. ภาค และชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นําไปพร้อม ๆ
กับการเรียนสายวิชาชีพโดยกําหนดหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพให้มีวุฒิภาวะทางผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษามีประสิทธิภาพในการทํางาน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูที่ปรึกษาองค์การและคณะกรรมการ อชท. จํานวน 16 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาองค์การและคณะกรรมการ อชท.มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
6.2.2 ครูที่ปรึกษาองค์การและคณะกรรมการ อชท. ปฏิบัติได้มากขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูที่ปรึกษาองค์การและคณะกรรมการ อชท.มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
9.2 ครูที่ปรึกษาองค์การและคณะกรรมการ อชท. ปฏิบัติได้มากขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 39

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยได้สง่ เสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านภาวะผู้นําไปพร้อม ๆ กับการ
เรียนสายวิชาชีพ โดยได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงาน/โครงการ ให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานเขียนโครงการนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้อบรมการเขียนแผนงาน/โครงการ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้เขียนโครงการอย่างถููกต้อง
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สรุปผลโครงการได้อย่างถูกต้อง
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 88 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนงาน/โครงการได้อย่างถูกต้อง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ
และสรุปผลโครงการได้อย่างถูกต้อง
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนงาน/โครงการได้อย่างถูกต้อง
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ
และสรุปผลโครงการได้อย่างถูกต้อง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 40

โครงการศึกษาดูงานครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ อชท.
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นําไปพร้อม ๆ กับการเรียนสายวิชาชีพ
โดยกําหนดหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพให้มีวุฒิภาวะทางผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษามีประสิทธิภาพในการทํางาน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ อชท. จํานวน 16 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ อชท. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
9,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ อชท. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 41

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและ
พิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 3 สี
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เปิดสอนลูกเสือวิสามัญระดับ ปวช.1 เป็น
ภาคบังคับลูกเสือให้แก่นักเรียน ของกิจกรรมในวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ทุกสัปดาห์จะต้องมีการฝึก
กิจกรรมต่าง ๆและมีอยู่ค่ายพักแรม ประดับแถบ 3 สี เพื่อให้นักเรียน มีความอดทนและมีความสามัคคี
ในหมู่คณะ
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกภาคปฏิบัติจริง
5.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพในการทํากิจกรรม
5.3 เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย เป็นผู้เสียสละ และบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช.1 จํานวน 1,200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกเสือวิสามัยมีระเบียบวินัย มีความอดทน เป็นผู้เสียสละ และบําเพ็ยประโยชน์ต่อส่วนร่วม
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 65,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือวิสามัยมีระเบียบวินัย มีความอดทน เป็นผู้เสียสละ และบําเพ็ยประโยชน์ต่อส่วนรวม
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น

139

โครงการที่ 42

โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงานกิจกรรม
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ตามอุดมการณ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
5.2 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้ประเมินผลความพึงพอใจก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
4,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทุกุ คน
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 43

โครงการจัดหาเครื่องแบบผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นที่ยอมรับว่า เป็นขบวนการท่มุ่งพัฒนาลูกเสือวิสามัญ วัยหนุ่นสาว
ให้มีศักยภาพทุกด้านอย่างสมบูรณ์ เป็นผู้นิยมใช้ชีวิตกลางแจ้ง รักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อหา
ประสบการณ์ในชีวิตและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาเครื่องแบบผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ
5.2 เพื่อให้ผู้กํากับลููกเสือวิสามัญสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดหาชุดเครื่องแบบผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ จํานวน 30 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญได้ชุดที่มีควาพร้อมและกระชับกระเฉง
6.2.2 ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญร่วมกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ชุด
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้กู ํากับลูกู เสือวิสามัญได้ชุดที่มีควาพร้อมและกระชับกระเฉง
9.2 ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญร่วมกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 44

โครงการรวมพลคนรักษาดินแดน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยได้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีปที 1-5 ทั้งชายและหญิง จํานวน 189 นาย
ซึ่งศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ได้กําหนดห้วงการฝึกแบบเข้าค่ายปกติในเดือน
ตุลาคมและเข้าค่ายฝึกภาคสนามเดือน มกราคม - มีนาคม เพื่อให้นักเรียนศึกษาวิชาทหารได้ฝึกทักษะ
การรักษาดินแดน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เป็นผูู้นํามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5.2 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรักชาติ ศาสนา พรมหากษัตริย์
5.3 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการเสียสละ และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนวิชาหทารชั้นปีที่ 1 -5 จํานวน 189 นาย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาวิชาหทารได้ฝึกความีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นํา มีความอดทน และเสียสละ
6.2.2 นักศึกษาวิชาทหารมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาวิชาหทารได้ฝึกความีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นํา มีความอดทน และเสียสละ
9.2 นักศึกษาวิชาทหารมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 45
โครงการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายปรัชญา มะลิหวล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้กําหนดราย
ละเอียดวิธีการประเมินหนวยมาตรฐาน และสมาชิกดีเด่น การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพฯในระดับ อศจ. ภาค และชาติ ต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สมาชิกองค์การฯ เข้าใจคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การฯ
ฐ
าเนินงานองค์การฯ
5.2 เพื่อให้สมาชิกจัดลําดับและรับรองมาตรฐานะของการดํ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สมาชิกองค์การฯ มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การฯ
6.2.2 สมาชิกองค์การฯ จัดทําข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การฯ
เพื่อรองรับการประเมินหน่วยองค์การฯ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สมาชิกองค์การฯ มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การฯ
9.2 สมาชิกองค์การฯ จัดทําข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การฯ
เพื่อรองรับการประเมินหน่วยองค์การฯ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 46

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายอําพัน เมธนาวิน งานปกครอง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนอกหรือในสถานศึกษา จะพบเห็นว่านักเรียน นักศึกษาได้
กระทําผิดระเบียบของวิทยาลัยอย่างมาก เช่น แต่งกายผิดระเบียบ สูบบุหรี ดื่มสุรา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแพร่ระบาดของสารเสพติด สิ่งเหล่านี้มีบทบาทและอิทธิพลต่อเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหามาตรการป้องกันได้ทันท่วงที
5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบกฎ ระเบียบของวิทยาลัย
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ จํานวน 2,300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการประพฤติตัวของนักเรียน นักศึกษา
6.2.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยและสามารถชี้แนะบุตรหลานได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการประพฤติตัวของนักเรียน นักศึกษา
9.2 ผู้ปกครองมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยและสามารถชี้แนะบุตรหลานได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 47

โครงการต่อต้านยาเสพติด
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายอําพัน เมธนาวิน งานปกครอง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถนุ ายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพสติด
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้กําหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วิทยาลัยจึงให้ความสําคัญในการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงภัยยาเสพสติด
5.3 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษารู้โทษของยาเสพติด
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและหลีกหนีจากยาเสพติด
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษารู้โทษของยาเสพติด
9.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและหลีกหนีจากยาเสพติด
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 48
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรมของภาคเรียนที่ 1/2557
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายอําพัน เมธนาวิน งานปกครอง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A5 สุภาพชนคนอาชีวะ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นคุณธรรมนําความรู้ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้เห็นความสําคัญของการประพฤติตนเป็นคนที่มีวินัยไม่ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัย แต่ยังมี
นักเรียน นักศึกษาบางคนที่ไม่มีคุณธรรม ประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัย จึงต้องมีกิจกรรมนี้ขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกระเบียบวินัย และสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติดแก่นักเรีน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูู่คณะ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรม จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในกฎระเบียบของวิทยาลัยและไม่กระทําในสิ่งที่
ผิดกฎระเบียบ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในกฎระเบียบของวิทยาลัยและไม่กระทําในสิ่งที่ผิดกฎระเบียบ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 49
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรมของภาคเรียนที่ 2/2557
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายอําพัน เมธนาวิน งานปกครอง
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A5 สุภาพชนคนอาชีวะ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นคุณธรรมนําความรู้ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้เห็นความสําคัญของการประพฤติตนเป็นคนที่มีวินัยไม่ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัย แต่ยังมี
นักเรียน นักศึกษาบางคนที่ไม่มีคุณธรรม ประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัย จึงต้องมีกิจกรรมนี้ขึ้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกระเบียบวินัย และสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติดแก่นักเรีน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูู่คณะ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรม จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในกฎระเบียบของวิทยาลัยและไม่กระทําในสิ่งที่
ผิดกฎระเบียบ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในกฎระเบียบของวิทยาลัยและไม่กระทําในสิ่งที่ผิดกฎระเบียบ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 50

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสมลักษณ์ ทักษนนท์ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาได้ผลิตนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. และได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อนําความรู้ ความสามารถ ที่ได้เล่าเรียนไปใช้ในการทํางาน หรือศึกษาต่อ
หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในการปฏิบัติตนการเตรียมความพร้อมในการที่จะไป
ศึกษาต่อหรือไปประกอบธุุรกิจ หรือทํางาน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเห็นคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจคติที่ดี
5.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความกตัญญูต่อครูและสถาบันการศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประมาณ 2,050 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีเจคคติและแนวคิดที่ดีต่อองค์กร
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
บาท ได้แก่
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,000
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีเจคคติและแนวคิดที่ดีต่อองค์กร
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 51
โครงการติดตามผลผู้สําเร็จอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557 เข้าสู่ตลาดแรงงาน และ
ติดตามจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสมลักษณ์ ทักษนนท์ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ หรือมีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งจะได้รับทราบข้อมูล
เหล่านี้ถึงจุดประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ หรือมีงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ และทราบ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ได้รับนักศึกษาของเราเข้าไปปฏิบัติงานหรือฝึกงาน ว่ามีคุณภาพ
ผลตอบรับเป็นเช่นไรมีปัญหา หรือข้อควรปรับปรุงอะไร
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วว่าจะศึกษาต่อหรือทํางาน
หรือประกอบอาชีพอิสระ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเห็นคุณค่า ความสําคัญ เจคคติที่ดีต่อสถานศึกษาและอาชีพ
5.3 เพื่อติดตามผลของนักเรียน นักศึกษาในด้านวิชาชีพ วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาการทํางาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน เสียสละ ความตรงต่อเวลา และพฤติกรรม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา ประมาณ 2,050 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ตอบข้อมูลกับทางยังวิทยาลัยเพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ
6.2.2 สามารถประเมินผลนักเรียน นักศึกษา ได้ประมาณ 80%
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ตอบข้อมูลกับทางยังวิทยาลัยเพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ
9.2 สามารถประเมินผลนักเรียน นักศึกษา ได้ประมาณ 80%
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 52

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจมากในการดูแลด้านสุขภาพและเป็นสิ่งที่
สําคัญมาก โดยอย่างยิ่งในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีนักเรียน นักศึกษามาเรียนซึ่งล้วนแต่เป็นเยาวชนที่เป็นกําลัง
ของชาติที่จะเป็นบุคคลที่จะพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการดูแลสุขุภาพให้แข็งแรง และมีการตรวจสุขภาพ
เป็นประจํา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้องการตรวจเช็คร่างกายว่ามีความผิดปกติในร่างกายหรือไม่
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
5.3 เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและจักได้แก้ไขได้ถูกต้อง
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5,473 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ตรวจสุขภาพหาความผิดปกติในร่างกาย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
2,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ตรวจสุขภาพหาความผิดปกติในร่างกาย
9.2 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 53

โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากจะเป็นการ
ตรวจสุขภาพประจําทุก ๆ ปีแล้วนั้น บางครั้งอาจจะเกิดการอาการเป็นไขหวัด ปวดหัว หรืออุบัติเหตุเล็กน้อย
จึงจําเป็นต้องมียาชนิดต่าง ๆ เพื่อเตรียมเอาไวรองรับการรักษาเบื้องต้น
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรองรับเมื่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมาขอรับบริการ
5.2 เพื่อจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยูู่เสมอ
5.3 เพื่อการดูแลสุขภาพขั้นต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5,473 คน
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 289 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามาขอรับบริการเบื้องต้นได้มารวดเร็ว
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ปลอดภัยรัยกังวลกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามาขอรับบริการเบื้องต้นได้มารวดเร็ว
9.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ปลอดภัยรัยกังวลกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 54

โครงการบริจาคโลหิต นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริจาคโลหิตมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อถ้มีคนที่ประสบอุบัติเหตุและ
ต้องการเลือดเพื่อช่วยชีวิต แต่ถ้าทางธนาคารเลือดไม่มีอย่างเพียงพอจะทําให้เสียชีวิตได้ จึงโครงการที่
จัดทําขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความเป็นคุณธรรม และเสียสละ
ของตนเองเพื่อส่วนรวม
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุุคลากรของวิทยาลัยได้เสียสละร่วมบริจาคโลหิต
5.2 เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
5.3 เพื่อร่วมทําบุญกุศลให้บุคคลที่ต้องการเลือด
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,000 คน
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา มีความเสียสละ และเป็นการสร้างบุญกุศล
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
2,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน
9.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา มีความเสียสละ และเป็นการสร้างบุญกุศล
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 55

โครงการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรในสถานศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บุคลากรทางการศึกษา นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการคิดแก้ไข พัฒนางานด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นครูผู้สอนแก่ศิษย์ ทําให้สถานศึกษามีความเจริญ
ก้าวหน้า แต่ถ้าบุคลากรเหล่านี้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียน นักศึกษาและสถาน
ศึกษาจึงต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที่
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อต้องการตรวจเช็คร่างกายว่ามีความผิดปกติในร่างกายหรือไม่
5.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 289 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ตรวจสุขภาพหาความผิดปกติในร่างกาย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
2,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ

166
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ตรวจสุขภาพหาความผิดปกติในร่างกาย
9.2 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 56

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทําความสะอาดโรงอาหาร
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีทั้งหมด 13 ร้าน ในแต่ละวันมีนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษาเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก และก่อให้เกิดความสกปรก จึงจําเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการทําความสะอาดโรงงานเพื่อความสะอาดและปลอดจาดเชื้อโรค
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําความสะอาดโรงอาหารให้ปราศจากโรคและความสะอาด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุุคลากรในสถานศึกษา ได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการ
ใช้สถานที่
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5,473 คน
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 289 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพจิตพึงพอใจในสะอาด
และปราศจากโรค
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
7,500
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ

168
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
9.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพจิตพึงพอใจในสะอาดและปราศจากโรค
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 57

โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณโดมหน้าเสาธง WIFI
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับการสืบค้นข้อมูล
และการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อคุณภาพในการศึกษาหาความรู้และการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพิ่มช่องทางสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
WIFI บริเวณโดมหน้าเสาธงเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5 วัตถุประสงค์
ญญ
5.1 เพื่อเพิ่มช่องทางสัญ
ญาณสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วรองรับ
ข้อมูลต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเองของนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5,473 คน
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 289 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 เพิ่มช่องทางสัญญาณสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 32,200
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 เพิ่มช่องทางสัญญาณสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 58

โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับการสืบค้นข้อมูล
และการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มช่องทางสัญญาณสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วรองรับ
ๆ างมีประสิทธิภาพ
ข้อมููลต่าง ๆอย่
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเองของนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 เส้นทาง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 เพิ่มช่องทางสัญญาณสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดุ หนุนุ เรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 155,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 เพิ่มช่องทางสัญญาณสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 59

โครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับการสืบค้นข้อมูล
และการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย งานศูนย์ข้อมูลฯในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงสนใจ
ที่จะศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนําข้อมูลไป
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
5.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ ผลกระทบ ของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5,473 คน
6.1.2 บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 289 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลต่อไป
6.2.2 ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและมีผลต่อการจัดทําข้อมูลประกันคุณภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
9.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพจิตพึงพอใจในสะอาดและปราศจากโรค
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 60

โครงการซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายหลักและคอมพิวเตอร์
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : D เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ระบบเครือข่ายหลักและคอมพิวเตอร์มีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องจึงทําให้บางครั้งเกิดปัญหาขัอข้อง ชํารุด ต้องซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อมีวัสดุุ อุุปกรณ์พร้อมสําหรับซ่อมบํารุุงระบบเครือข่ายหลักและคอมพิวเตอร์
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานห้องอินเทอร์เน็ต จํานวน 50 เครื่อง
6.1.2 ระบบเครือข่ายหลัก จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 มีวัสดุ อุปกรณ์สามารถรองรับต่อการซ่อมบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 มีวัสดุ อุปกรณ์สามารถรองรับต่อการซ่อมบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 61

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายทวี ไชยโคตร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
5 วัตถุุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558
5.2 เพื่อจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ.. 2558
5.3 เพื่อจัดทําเอกสารรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีการจัดทําข้อมูลการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์
6.2.2 การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
6.2.3 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์
9.2 การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
9.3 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 62

โครงการอบรมประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อเตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายทวี ไชยโคตร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอด้วย 2 ส่วน คือ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวน 7 มาตรฐาน
35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจึงควรให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิฏบัติ การจัดเตรียมข้อมููลเพื่อรองรับการประเมินคุุณภาพภายในสถานศึกษา
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดทําเอกสารสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากร จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรสามารถจัดทําเอกสารรับการประเมินตามเกณฑ์ได้
6.2.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2.3 ระบบประกันภายในคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถจัดทําเอกสารรับการประเมินตามเกณฑ์ได้
9.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา
9.3 ระบบประกันภายในคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 63
โครงการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2558
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายทวี ไชยโคตร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 เรื่อง มาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้งานประกันคุุณภาพทางการศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนาปรับปรุุงข้อมููลได้ถูกต้องแม่นยํา
5.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เข้ารับการประเมินคุณภาพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี2558
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับสถานศึกษา
6.2.2 สถานศึกษาผ่านการประเมินเพื่อรับรองวัลพระราชทาน ปี2558
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ

182
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถจัดทําเอกสารรับการประเมินตามเกณฑ์ได้
9.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา
9.3 ระบบประกันภายในคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 64

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสุจารี พงษ์กุลสิริ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เพื่อเป็นการรองรับแผนการรับ - การจ่าย เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินงบลงทุนและเงินรายได้
สถานศึกษา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษาทุก ๆ ปี
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา
5.2 เพื่อรองรับแผนรายรับ-รายจ่าย การจัดสรรงบประมาณประจําปีของ สอศ.
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อได้เล่มแผนปฏิบัติราชการประจําปี
6.2.2 เพื่อได้ทราบแผนรายรับ - รายจ่าย ประจําปีของสถานศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อได้เล่มแผนปฏิฏบัติราชการประจําปี
9.2 เพื่อได้ทราบแผนรายรับ - รายจ่าย ประจําปีของสถานศึกษา
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 65

โครงการอบรมระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสุจารี พงษ์กุลสิริ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ให้ดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสําเร็จ
5.2 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
5.3 เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เหลือยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5.4 เพื่อให้การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถูกต้อง
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้
6.2.2 บุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน
8.2 ค่าใช้สอย
8.3 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้
9.2 บุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 66
โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับ สถานประกอบการ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ งานความร่วมมือ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : C ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : C1 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพสู่ตลาดแรงงานและตระหนักเป็นอย่างดี
ในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสถานศึกษาได้มีความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาและยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยี
อุุตสาหกรรมอย่างยิ่ง
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนา ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ตรงตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
5.2 เพื่อร่วมมือจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อสร้างมาตรฐานกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของไทยสู่สากล
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ จํานวน 10 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้นและพัฒนาฝีมือออกสู่สากล
6.2.2 เป็นการผลิต พัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้นและพัฒนาฝีมือออกสู่สากล
9.2 เป็นการผลิต พัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 67

โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัย ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และคณะกรรมการได้ให้คําแนะนําในการปรับปรุง พัฒนา สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์
5.2 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
5.3 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลการสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 6 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับภาค
6.2.2 เพื่อเป็นการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ทัดเทียมสากล
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับภาค
9.2 เพื่อเป็นการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ทัดเทียมสากล
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 68

โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัย ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับภาค และคณะกรรมการได้ให้
คําแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์
5.2 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
5.3 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุม
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลการสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 4 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
6.2.2 เพื่อเป็นการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ทัดเทียมสากล
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
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9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับชาตื
9.2 เพื่อเป็นการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ทัดเทียมสากล
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 69

โครงการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ. : A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรการ สอศ. : A3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูผู้สอนใช้ในการประเมิน การทํางาน
ของตนเองและเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะปฏิบัติงานสอนเพื่อนําปสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการ ที่ต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตการปฏิบัรติจริงของครู
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียการสอนได้
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลงานวิจัย จํานวน 207 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
7.2 ขั้นตอนการดําเนินการคือ การเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
7.3 โครงการอนุมัติ ดําเนินการ
7.4 ติดตามผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจ
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน บํารุงการศึกษา งบ ดําเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย
8.2 ค่าวัสดุุ
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป็น
เงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจํา
1.1 งบดําเนินงาน

50,962,000 4,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 4,000,000 4,462,000 3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 5,000,000 50,962,000

1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

7,500,000

1,440,000 6,000,000 1,500,000

8,940,000

1,440,000

งานพัสดุ

1,440,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร

งานอาคารฯ

3,300,000

1,800,000 1,500,000

3,300,000

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

แผนกไฟฟ้าฯ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ปรับปรุงระบบประปา

งานอาคารฯ

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ปรับปรุงห้องน้ํา ห้องส้วม

งานอาคารฯ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

- อาคารวิทยบริการ

งานอาคารฯ

9,100,000

- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์

งานอาคาร

5,913,700
1,781,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการจัดงานวันคริสต์มาส

หมวดอังกฤษ

15,000

2.2 โครงการจัดทําวารสาร

งานประชาสัมพันธ์

20,000

9,100,000

9,100,000
5,913,700

22,917

12,917

138,917

120,417

15,000

573,217

5,913,700
121,917 197,917 196,117 160,417

74,417

68,917

92,917

1,781,000
15,000

20,000

20,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย
งานบุคลากร

20,000

2.5 โครงการมุฑิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ งานบุคลากร

80,000

2.6 โครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ งานอาคาร

150,000

2.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา

งานอาคาร

2.8 โครงการซ่อมบํารุงยานพาหนะ

หมวดยานพาหนะ

2.9 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานกิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
20,000
50,000

50,000
200,000

20,000
80,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

16,200

80,000
150,000

50,000
50,000

รวมเป็น
เงิน

50,000

16,200

200,000
16,200

2.10 โครงการจัดงานไหว้ครู

งานกิจกรรม

53,500

2.11 โครงการวันสําคัญทางศาสนา

งานกิจกรรม

38,500

2.12 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

งานกิจกรรม

5,000

2.13 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

งานกิจกรรม

5,000

5,000

5,000

2.14 โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด งานกิจกรรม

50,000

50,000

50,000

2.15 โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬา ระดับภาค งานกิจกรรม

500,000

2.16 โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬา ระดับชาติ งานกิจกรรม

100,000

2.17 โครงการกิจกรรมวิทยาลัยดีเด่นฯ

งานกิจกรรม

2.18 โครงการเทคนิคโคราชสีขาว

งานกิจกรรม

6,300

2.19 โครงการประชุม อชท.ระดับจังหวัด ภาค ชาติ งานกิจกรรม

30,000

2.20 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียน งานกิจกรรม
แผนงาน/โครงการ
2.21 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ งานกิจกรรม

65,000

2.22 โครงการประเมินหน่วยมาตรฐาน อชท.ฯ งานกิจกรรม

10,000

2.23 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานปกครอง

40,000

53,500
15,000

12,000

53,500
11,500

38,500
5,000

500,000

500,000
100,000

6,300
5,000

5,000

100,000
6,300

10,000

15,000

65,000

30,000

65,000

10,000

10,000
40,000

40,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย

2.25 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรม ภาค
เรียนที่ 1/2557

งานปกครอง

10,000

2.26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาที่ตกกิจกรรม ภาค
เรียนที่ 2/2557

งานปกครอง

10,000

2.27 โครงการปัจฉินนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ งานแนะแนวฯ
จะสําเร็จการศึกษา
2.28 โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาและ งานแนะแนวฯ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ

29,000

2.29 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการฯ

2,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

10,000

10,000

10,000

งานสวัสดิการฯ

60,000

2.31 โครงการบริจาคโลหิตนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา
2.32 โครงการตรวจสุขภาพครู และบุคลากร

งานสวัสดิการฯ

2,000

งานสวัสดิการฯ

2,000

2.33 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทําความ
สะอาดโรงอาหาร
2.34 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

งานสวัสดิการฯ

7,500

งานศูนย์ข้อมูลฯ

155,000

10,000

29,000

19,000

2.30 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

29,000
19,000

19,000

30,000

2,000

2,000

30,000

60,000

1,000

1,000
2,000

12,917

12,917

12,917

2,000
2,000

7,500
12,917

รวมเป็น
เงิน

7,500
12,917

12,917

12,917

12,917

12,917

12,917

12,917

12,917 155,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย
1,909,700

17,000

245,200

ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
144,000

122,000

172,500

15,000

30,000

94,000

10,000

50,000 1,000,000

1,909,700

42,000

3.5 โครงการล้างเครื่องปรับอากาศภายใน
สถานศึกึ ษา
3.6 โครงการจัดซื้อตู้น้ําเย็นสแตนเลสแบบ 2
หัว
3.7 โครงการจัดหาเตาอบในห้องทดสอบ
ขนาด136 ลิตร
3.8 โครงการปรับปรุงห้องแทงค์น้ํา

แผนกไฟฟ้าฯ

50,000

แผนกเทคนิค
พื้นฐาน

30,000

30,000

30,000

แผนกก่อสร้าง

85,000

85,000

85,000

แผนกเขียนแบบฯ

30,000

3.9 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
วโรกาสครบรอบ 87 พรรษา

หมวดสังคม

10,000

10,000

10,000

หมวดสังคม

3,000

3,000

3,000

3.11 โครงการประกวดแข่งขันการจัดโต๊ะหมู่บูชา หมวดสังคม

3,000

3,000

3,000

3.12 โครงการแข่งขัน A-math

หมวดคณิตฯ

3,000

3,000

3.13 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะเอ
สโซ่ระดับจังหวัด ภาค ชาติ

หมวดวิทย์

50,000

15,000

3.3 โครงการทักษะวิชาชีพแผนกฯ
3.4 โครงการซ่อมแซมพื้นห้องเรียน 3302

3.10 โครงการประกวดมารยาทไทย

50,000

รวมเป็น
เงิน

แผนกเครื่องมือ
กลและซ่อมบํารุง
แผนกเครื่องมือ
กลและซ่อมบํารุง
แผนกเครื่องมือ
กลและซ่อมบํารุง
แผนกอิเล็กฯ

3.2 โครงการพัฒนาพื้นที่โรงงาน

50,000

10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

8,000
10,000

50,000
8,000

8,000

10,000

10,000
42,000

42,000
50,000

30,000

50,000

30,000

3,000
20,000

15,000

50,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป็น
เงิน

3.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานะ
สมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

58,500

58,500

58,500

3.16 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานะสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ
3.17 โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัย
3.
ร รจดออาชีชววศึกษษาระบบทวิ
ร บบ วภภาคี
3.188 โโครงการจั
โรงงาน-โรงเรียน
3.19 โครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตร
ปวส.ทวิภาคีสมทบ
3.20 โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าหลักสูตร
ปวส. ทวิภาคีสมทบ
3.21 โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

25,000

25,000

25,000

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ

5,000

5,000

5,000

งานวัดผลฯ

50,000

50,000

50,000

3.22 โครงการสอนซ่อมเสรมเพื่อลดปัญหาการ งานวัดผลฯ
ออกกลางคัน
3.33 โครงการปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปการ งานวัดผลฯ
ออกใบเสร็จรับเงินและโปรแกรม
ประมวลผลการลงทะเบียน

20,000

3.34 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายตาม งาน

40,000

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

20,000

15,000

20,000
15,000

40,000

15,000

40,000

200
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย

3.35 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

1,000,000

3.36 โครงการศึกษาดูงาน อชท.

งานกิจกรรม

9,000

3.37 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานกิจกรรม
3.38 โครงการจัดหาเครื่องแบบผู้กํากับลูกเสือ
วิสามัญ
3.39 โครงการรวมพลคนรักษาดินแดน

งานกิจกรรม

4,000

งานกิจกรรม

30,000

งานกิจกรรม

10,000

3.40 โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณ งานศูนย์ฯ
โดมหนาเสาธง
โ
้ ส
งานศูนย์ฯ
3.41 โครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์ฯ
3.42 โครงการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์

32,200

3.43 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.44 โครงการอบรมประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมิน
ภายในและภายนอก

งานประกันฯ

30,000

งานประกันฯ

10,000

3.45 โครงการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา งานประกันฯ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3.46 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งานวางแผนฯ
งบประมาณ พ.ศ.2558

60,000

1,000,000 1,000,000
9,000

9,000
4,000

4,000

30,000

30,000
10,000

10,000

32,200

32,200

5,000

5,000

30,000

10,000

รวมเป็น
เงิน

5,000

30,000

30,000

30,000

30,000
10,000

60,000
10,000

10,000

60,000
10,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก ที่
ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
ใช้จ่าย

3.47 โครงการอบรมระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานวางแผนฯ

17,000

3.48 โครงการลงนามความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยกับสถานประกอบการ
3.49 โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับภาค
3.50 โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับชาติ
3.51 โครงการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

งานความร่วมมือ

10,000

งานวิจัยฯ

20,000

งานวิจัยฯ

10,000

งานวิจัยฯ

10,000

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
4 สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ....................................................
4.2 โครงการ ....................................................
4.3 โครงการ ....................................................
4.4 โครงการ ....................................................
4.5 โครงการ ....................................................

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

17,000

รวมเป็น
เงิน
17,000

10,000
20,000

10,000
20,000

10,000

10,000
10,000

10,000

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

โครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่านการพิจารณา)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สาขาวิชา (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
ที่
โครงการ
1 โครงการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

จํานวนเงิน
50,000

ประเภทเงิน
15 ปี

หน่วยงาน
ชก.

ผู้รับผิดชอบ
นายนิคม
เพ็ชร์น่วม

เป้าหมาย/ผลผลิต
มีเครื่องจักรใช้ในการเรียนการสอน

2 โครงการพัฒนาพื้นที่โรงงาน

8,000

15 ปี

ชก.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

พัฒนาพื้นที่โรงงานให้สะอาดและเหมาะสม

3 โครงการทักษะวิชาชีพแผนกฯ

10,000

15 ปี

ชก.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

ส่งเสริมนักเรียน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ

4 โครงการล้างเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยฯ

50,000 อุดหนุน(บ่มเพาะ)

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

ล้างเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยฯ

5 โครงการซ่อมแซมพื้นห้องเรียน 3302

42,000

15 ปี

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

ซ่อมแซมพื้นห้องเรียน 3302 ได้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เตาอบในห้องทดสอบขนาด 136 ลิตร

85,000

บกศ.

กส.

นายเฉลิม

เพ็ชรสูงเนิน

เครื่องทดสอบ Universal 1 เครื่อง

7 โครงการปรับปรุงห้องแท้งค์น้ํา

30,000

15 ปี

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์

กาจหาญ

นักเรียน นักศึกษา

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ําเย็นสแตนเลสแบบ 2 หัว

30,000

บกศ.

ทพ.

นายประเสริฐ หนูสันเทียะ

9 โครงการจัดงานวันคริสต์มาส

15,000

15 ปี

อังกฤษ

ดร.เมทินี

10 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ 87 พรรษา

10,000

15 ปี

สังคม

นางเหมลักษณ์ ทองเหม

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

11 โครงการประกวดมารยาทไทย

3,000

15 ปี

สังคม

นางเหมลักษณ์ ทองเหม

นักเรียน นักศึกษามีมารยาทและรู้จัก
กาลเทศะมากขึ้น

12 โครงการประกวดแข่งขันการจัดโต๊ะหมู่บูชา

3,000

15 ปี

สังคม

นางเหมลักษณ์ ทองเหม

นักเรียน นักศึกษามีมารยาทและรู้จัก
กาลเทศะมากขึ้น

13 โครงการแข่งขัน A-math
14 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะเอสโซ่ระดับจังหวัด
ภาค ชาติ

3,000

15 ปี

คณิตฯ

นางกานดา

เกยพุดซา

นักเรียน นักศึกษา ปวช.และปวส.

50,000

บกศ.

วิทย์ฯ

น.ส.ทัดดาว

สว่างเกษม

โครงงานวิทยาศาสตร์แข่งขันในระดับอศจ.
ภาค ชาติ

คอมพิวเตอร์ 37 เครื่องพร้อมอุปกรณ์

เหล่าธรรมยิ่งยง นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม 1,000 คน

ภาคผนวก 2

ที่
โครงการ
15 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

จํานวนเงิน
25,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

414,000

ประเภทเงิน
บกศ.

หน่วยงาน
วิทย์ฯ

ผู้รับผิดชอบ
นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว

เป้าหมาย/ผลผลิต
นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการฯเพื่อรู้จักวัน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น

ภาคผนวก 3

โครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่านการพิจารณา)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ฝ่ายวิชาการ (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนเงิน
58,500

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ
3 โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ

ประเภทงบ
บกศ.

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานหลักสูตรฯ นายทรงเกียรติ ร่มกลาง

เป้าหมาย/ผลผลิต
อบรมครูผู้สอนในการทําแผนการจัดการ
เรียนรูแบบฐานสมรรถนะฯ

25,000

บกศ.

งานหลักสูตรฯ นายทรงเกียรติ ร่มกลาง

จัดทําหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ

5,000

15 ปี

งานหลักสูตรฯ นายทรงเกียรติ ร่มกลาง

นิเทศนักเรียน นักศึกษา

4 โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงงาน-โรงเรียน

-

-

งานทวิภาคีฯ

นายปราโมทย์ อัมพร

จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ

5 โครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตร ปวส.ทวิภาคี
สมทบ

-

-

งานทวิภาคีฯ

นายปราโมทย์ อัมพร

บุคลากรของสถานประกอบการได้รับ
การพัฒนา

6 โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าหลักสูตร ปวส.ทวิภาคี
สมทบ

-

-

งานทวิภาคีฯ

นายปราโมทย์ อัมพร

รับสมัครนักศึกษาของสถานประกอบการ
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ

7 โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

50,000

อุดหนุน(ออก งานวัดผลฯ
กลางคัน)

นายพิทักษ์

สุธรรม

ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษา

8 โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน

20,000

อุดหนุน(ออก งานวัดผลฯ
กลางคัน)

นายพิทักษ์

สุธรรม

ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

158,500

ภาคผนวก 4

โครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่านการพิจารณา)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
จํานวนเงิน
15,000

2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายตามแผนกวิชา

40,000

15 ปี

งานประชาสัมพันธนายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล ปรับปรุงเสียงแผนก ทผ. ขบ. ทพ. ชช.

3 โครงการจัดทําวารสาร

20,000

บกศ.

งานประชาสัมพันธนายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล ทําวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรม
วิทยาลัยฯ

4 โครงการมอบประกาศนียบัตร

20,000

บกศ.

งานทะเบียน

นายสุรศักดิ์ ศรีภิรมย์

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา
ที่จบการศึกษา

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

20,000

บกศ.

งานบุคลากร

นายวิชิต

คําหย่อน

บุคลากรเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

6 โครงการมุฑิตาจิตบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

80,000

บกศ.

งานบุคลากร

นายวิชิต

คําหย่อน

บุคลากรเกษียณอายุราชการ 7 คน

1,000,000

บกศ.

งานบุคลากร

นายวิชิต

คําหย่อน

พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยฯ

8 โครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา

150,000

บกศ.

งานอาคาร

นายจีระศักดิ์ สิทธิพล

50,000

บกศ.

งานอาคาร

นายจีระศักดิ์ สิทธิพล

10 โครงการซ่อมบํารุงยานพาหนะ

200,000

บกศ.

หมวดยานพาหนะนายวาปี

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,595,000

ประเภทงบ
บกศ.

หน่วยงาน
งานการเงิน

ผู้รับผิดชอบ
นางสุภาพ หารรุ่งศรี

ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปการออกใบเสร็จ
เงินและโปรแกรมประมวลผลการลงทะเบียน

ศรีปัญญา

เป้าหมาย/ผลผลิต
ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับระบบ GFMIS มากขึ้น

ภาคผนวก 5

โครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่านการพิจารณา)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
ที่
โครงการ
1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงาน
16,200
15 ปี
งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

เป้าหมาย/ผลผลิต
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

2 โครงการจัดงานไหว้ครู

53,500

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนร่วม
พิธีไหว้ครู

3 โครงการวันสําคัญทางศาสนา

38,500

บกศ.

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

4 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

5,000

บกศ.

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

5,000

บกศ.

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

50,000

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับอศจ.

7 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับภาค

500,000

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับภาค

8 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับชาติ

100,000

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตเพื่อสามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

6 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด

9 โครงการกิจกรรมของวิทยาลัยฯดีเด่น

-

ภาคผนวก 6

ที่
โครงการ
10 โครงการเทคนิคโคราชสีขาว

11 โครงการประชุม อชท.ระดับจังหวัด ภาค และชาติ

12 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานฯ

13 โครงการศึกษาดูงาน อชท.

จํานวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
6,300
บกศ.
งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

30,000

15 ปี

-

เป้าหมาย/ผลผลิต
นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
งานจราจร งานยาเสพติด งานอาวุธและ
การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

นักศึกษาแกนนําสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไป ปฏิบัติในกิจการองค์การวิชาชีพและ
ชมรมได้สามารถคิด และกล้าแสดงออก
ต่อสมาชิกและสาธารณชน

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

ครูที่ปรึกษา และนักศึกษา สามารถเขียน
แผนงานและเขียนโครงการปฏิบัติงาน
ชมรมได้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นํา
สามารถคิดทํา และกล้าแสดงออกต่อ
สมาชิกและสาธารณชน

9,000

บกศ.

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

ครูที่ปรึกษาองค์การและคณะกรรมการ
อชท.ไปศึกษาดูงาน

65,000

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

ออกค่ายพักแรมเพื่อฝึกลูกเสือให้มีความ
อดทนในการอยู่รวมกัน

15 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
กิจกรรม

4,000

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

ประเมินความพึงพอใจในการทํากิจกรรม

16 โครงการจัดหาเครื่องแบบผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ

30,000

15 ปี

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

ผู้กํากับลูกเสือวิสามัญมีความเป็นระเบียบ

14 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

ภาคผนวก 7

ที่
โครงการ
17 โครงการรวมพลคนรักษาดินแดน

จํานวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
10,000
15 ปี
งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

เป้าหมาย/ผลผลิต
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

18 โครงการประเมินหน่วยมาตรฐาน

10,000

บกศ.

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล

นักศึกษาแกนนําสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไป ปฏิบัติในกิจการองค์การวิชาชีพและ
ชมรมได้สามารถคิด และกล้าแสดงออก
ต่อสมาชิกและสาธารณชน

19 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่

40,000

บกศ.

งานปกครอง นายอําพัน เมธนาวิน

สร้างความเข้าใจถึงระเบียบของวิทยาลัยฯ

20 โครงการต่อต้านยาเสพติด

10,000

15 ปี

งานปกครอง นายอําพัน เมธนาวิน

ต่อต้านยาเสพติดรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด

21 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
นักศึกษาที่ตกกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557

10,000

บกศ.

งานปกครอง นายอําพัน เมธนาวิน

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

22 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
นักศึกษาที่ตกกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557

10,000

15 ปี

งานปกครอง นายอําพัน เมธนาวิน

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

23 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา

29,000

15 ปี

งานแนะแนวฯ นางสมลักษณ์ ทักษนนท์

ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา

24 โครงการติดตามผลผู้สําเร็จอาชีวศึกษาและจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ

19,000

15 ปี

งานแนะแนวฯ นางสมลักษณ์ ทักษนนท์

เพื่อเป็นข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

2,000

บกศ.

งานสวัสดิการฯนางจันทร์ทิพยสุทธาวาส

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

60,000

บกศ.

งานสวัสดิการฯนางจันทร์ทิพยสุทธาวาส

ซื้อยาและเวชภัณฑ์แก่บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา

2,000

บกศ.

งานสวัสดิการฯนางจันทร์ทิพยสุทธาวาส

บริจาคเลือดแก่สภากาชาติไทย

25 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
26 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
27 โครงการบริจาคโลหิต

ภาคผนวก 8

ที่
โครงการ
28 โครงการตรวจสุขภาพครู
29 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทําความสะอาดโรงอาหาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
2,000
บกศ.
งานสวัสดิการฯนางจันทร์ทิพยสุทธาวาส
7,500
1,124,000

บกศ.

งานสวัสดิการฯนางจันทร์ทิพยสุทธาวาส

เป้าหมาย/ผลผลิต
ตรวจสุขภาพครูในวิทยาลัยฯ
มีวัสดุ อุปกรณ์ทําความสะอาดโรงอาหาร

ภาคผนวก 9

โครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่านการพิจารณา)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)
ที่
โครงการ
1 โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณโดมหน้าเสา
ธง WiFi
2 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

จํานวนเงิน
32,200

ประเภทงบ
15 ปี

หน่วยงาน
งานศูนย์ฯ

เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้รับผิดชอบ
นายตฤน ขันโคกกรวด จุดกระจายสัญญาณ 2 จุด

155,000

15 ปี

งานศูนย์ฯ

นายตฤน

ขันโคกกรวด อินเทอร์เน็ตFTTX ความเร็วไม่ต่ํากว่า
100/300 Mbps

5,000

15 ปี

งานศูนย์ฯ

นายตฤน

ขันโคกกรวด ข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2558

4 โครงการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์

30,000

15 ปี

งานศูนย์ฯ

นายตฤน

ขันโคกกรวด ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ต

5 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

30,000

บกศ.

งานประกันฯ

นายทวี

ไชยโคตร

บุคลากรจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐาน
และตามเกณฑ์ที่กําหนด

6 โครงการอบรมประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมรับการประเมินภายในและภายนอก

10,000

บกศ.

งานประกันฯ

นายทวี

ไชยโคตร

บุคลากรรับทราบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติ

7 โครงการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 2558

60,000

บกศ.

งานประกันฯ

นายทวี

ไชยโคตร

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

8 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558

10,000

บกศ.

งานวางแผนฯ นางสุจารี

พงษ์กุลสิริ

ทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2558

3 โครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อฐานข้อมูล
สารสนเทศ

ภาคผนวก 10

ที่
โครงการ
9 โครงการอบรมระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน
17,000

ประเภทงบ
บกศ.

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนฯ นางสุจารี พงษ์กุลสิริ

เป้าหมาย/ผลผลิต
อบรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง
ทุกแผนกวิชา และทุกงาน

10 โครงการลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยฯ
ร่วมกับสถานประกอบการ

10,000

บกศ.

งานความร่วมมือ นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ ลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ
กับสถานประกอบการ

11 โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับภาค

20,000

บกศ.

งานวิจัยฯ

นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม

สนับสนุนการประกวดระดับภาค

12 โครงการสนับสนุนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับชาติ

10,000

บกศ.

งานวิจัยฯ

นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม

สนับสนุนการประกาดระดับชาติ

13 โครงการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

10,000

บกศ.

งานวิจัยฯ

นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม

อบรมครูผู้สอนการทําวิจัยฯ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

399,200

รวมทั้งหมด 75 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด

3,690,700 บาท

โครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
โครงการเพิ่มเติม
ที่
โครงการ
1 Interlink Campus Tour 2014 เปิดโลกสู่ Network Cabing for

จํานวนเงิน
-

ประเภทงบ
-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ชอ.
นายวิริยะ คงพระบาท

หมายเหตุ
โครงการเฉพาะ

the Future
2 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เลคเชอร์

95,000

บกศ.

สามัญ

นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว

โครงการพัฒนา

3 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาการแข่งขันกีฬาภายในแผนก

5,775

บกศ.

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ชมรม

4 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น

4,181

15 ปี

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ชมรม

14,630

บกศ.

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

ชมรม

6 แข่งขันประกวดดนตรีโฟร์คซองระดับชั้น ปวช.

9,250

15 ปี

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

ชมรม

7 กีฬาภายในแผนก

8,890

บกศ.

ทผ.

นายอําพัน

เมธนาวิน

ชมรม

8 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เครื่องกล

4,102

15 ปี

ชย.

นายนพดล

คํามณี

ชมรม

11,360

15 ปี

2,500

15 ปี

5 แข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับชั้น ปวส.

9 ชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17
10 พี่พบน้อง"แนะแนวการเรียนและแนะแนวอาชีพ"
11 เตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ประจําปีการศึกษา 2557

-

12 พี่น้องพร้อมใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ระดับ ปวส.

6,230

งานกิจกรรม นายปรัชญา มะลิหวล
-

บกศ.

กิจกรรมกลาง

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

ชมรม

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

ชมรม

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ ชมรม

ที่
โครงการ
13 พี่น้องพร้อมใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ระดับ ปวช.

จํานวนเงิน
5,513

ประเภทงบ
15 ปี

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
พณ.
นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ ชมรม

หมายเหตุ

14 To be number one เปตองต้านยาเสพติด ระดับ ปวช.

5,100

15 ปี

ชก.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

ชมรม

15 Welding CUP ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ระดับ ปวช.
16 Welding CUP ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ระดับ ปวส.

5,500

15 ปี

ชช.

นายอนุชาติ มากกลาง

ชมรม

5,950

15 ปี

ชช.

นายอนุชาติ มากกลาง

ชมรม

6,250

บกศ.

ชก.

นายนิคม

ชมรม

4,270

บกศ.

ยธ.

นายพัชรพล พานประทีป

ชมรม

19 Blue Music Contest Number 1
20 สู่ขวัญ วันอําลา

3,290

บกศ.

กส.

นายสมบัติ

เผนโคกสูง

ชมรม

6,993

15 ปี

สป.

นายสมบัติ

เผนโคกสูง

ชมรม

21 ทําบุญแผนกวิชาเครื่องกล ประจําปี 2557

5,000

15 ปี

ชย.

นายนพดล

คํามณี

ชมรม

22 สู่ขวัญ วันอําลา

3,120

บกศ.

ชย.

นายนพดล

คํามณี

ชมรม

23 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิชาโครงการ

5,000

บกศ.

ชย.

นายนพดล

คํามณี

ชมรม

606,130

15 ปี

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ โครงการพัฒนา

25 จัดนิทรรศการและการประกวดโครงการของนักศึกษา ระดับ ปวช.

8,843

15 ปี

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

ชมรม

26 จัดนิทรรศการและการประกวดโครงการของนักศึกษา ระดับ ปวส.

10,835

บกศ.

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

ชมรม

27 ประกวดร้องเพลง ระดับ ปวช.

2,000

15 ปี

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

ชมรม

28 ประกวดร้องเพลง ระดับ ปวส.

2,000

บกศ.

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

ชมรม

29 กีฬาต้านยาเสพติด ระดับ ปวช.

2,200

15 ปี

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

ชมรม

17 พัฒนาพื้นที่โรงงาน
18 ฟุตบอลต้านยาเสพติด BC CUP To Be Number 1

24 จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ประจําห้องเรียนอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์

เพ็ชร์น่วม

พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

30 กีฬาต้านยาเสพติด ระดับ ปวส.

จํานวนเงิน
2,200

ประเภทงบ

หน่วยงาน

บกศ.

ขบ.

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

งานโครงการพิเศนายยงยุทธ

31 ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center

250,000

อุดหนุน

32 ธนาคารโรงเรียน

200,000

รอพิจารณา

พณ.

ชินโพธิ์กลาง

หมายเหตุ
ชมรม
โครงการเฉพาะ

33 สานสายใยจากใจน้องสู่พี่ ประจําปีการศึกษา 2557

-

-

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ รอพิจารณา
นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ ชมรม

34 อบรมสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

-

-

ชย.

นายนพดล

35 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมกิจกรรม)

1,950

บกศ.

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

เก็บนักศึกษา

36 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมกิจกรรม)

2,700

บกศ.

ทผ.

นายอําพัน

เมธนาวิน

เก็บนักศึกษา

37 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (ซ่อมกิจกรรม)

4,500

บกศ.

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

เก็บนักศึกษา

38 ลูกเสือวิสามัญบริการพัฒนาวัดหนองบัวรอง

2,430

บกศ.

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

เก็บนักศึกษา

39 ลูกเสือวิสามัญบริการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

1,920

บกศ.

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

เก็บนักศึกษา

40 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมกิจกรรม)

5,099

บกศ.

ชช.

นายอนุชาติ มากกลาง

เก็บนักศึกษา

41 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมกิจกรรม)

5,730

บกศ.

ชก.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

เก็บนักศึกษา

42 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมกิจกรรม)

1,350

บกศ.

ชย.

นายนพดล

คํามณี

เก็บนักศึกษา

54,000

บกศ.

ขันโคกกรวด

โครงการพัฒนา

44 ทาสีแผนกบางส่วน

-

-

กส.

นายสมบัติ

เผนโคกสูง

ชมรม

45 ลอกรางระบายน้ําบางส่วนด้านหลังแผนก

-

-

กส.

นายสมบัติ

เผนโคกสูง

ชมรม

46 มุ่งจิตอาสาภาคเรียนที่ 2/2557

-

-

คํามณี

คชจ.เก็บจากผู้ขออบรมฯ

ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

43 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ห้องบริการอินเตอร์เน็ต

งานศูนย์ข้อมูลฯ นายตฤน

งานแนะแนวฯ นางสมลักษณ์ ทักษนนท์

โครงการเฉพาะ

ที่

โครงการ

47 มุ่งจิตอาสาภาคเรียนที่ 1-2/2558

จํานวนเงิน
-

ประเภทงบ
-

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวฯ นางสมลักษณ์ ทักษนนท์

48 จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

116,250

งปม.

านโครงการพิเศษนายยงยุทธ

ชินโพธิ์กลาง

49 ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center(2)

250,000

งปม.

านโครงการพิเศษนายยงยุทธ

ชินโพธิ์กลาง

50 Big Cleaning Day (ซ่อมกิจกรรม)
51 จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ห้อง 1112,1113,1118,1110

-

-

พณ.

โครงการเฉพาะ
โครงการเฉพาะ

โครงการเฉพาะ
นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ เก็บนักศึกษา

171,000

บกศ.

16,065

บกศ.

ชฟ.

นายเจริญ

53 ประกวดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น ระดับ ปวช.

3,737

15 ปี

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

54 ประกวดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้น ระดับ ปวส.

6,545

บกศ.

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

55 ไหว้ครู ระดับ ปวช.

2,200

15 ปี

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

56 ไหว้ครู ระดับ ปวส.

10,010

บกศ.

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

57 ไหว้ครู ระดับ ปวช.

4,620

15 ปี

ชก.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

58 ไหว้ครู ระดับ ปวส.

3,530

บกศ.

ทอ.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

59 ไหว้ครู ระดับ ปวช.

2,400

15 ปี

ขบ.

นายสุทธิรักษ์ กาจหาญ

60 ไหว้ครู ระดับ ปวส.

2,000

บกศ.

ขบ.

นายสุทธิรักษ์ กาจหาญ

61 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

21,100

15 ปี

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

62 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

15,200

บกศ.

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

63 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

12,800

15 ปี

ขบ.

นายสุทธิรักษ์ กาจหาญ

64 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

6,400

บกศ.

ขบ.

นายสุทธิรักษ์ กาจหาญ

52 ไหว้ครู ระดับ ปวส.

หมายเหตุ

หมวดวิทย์ นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว
พุฒพันธ์

ที่

โครงการ

จํานวนเงิน

ประเภทงบ

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

65 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

21,300

15 ปี

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

66 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

10,600

บกศ.

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

9,398

15 ปี

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

68 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

20,260

บกศ.

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

69 บายศรีสู่ขวัญ ปวส.

12,040

บกศ.

ทผ.

นายอําพัน

เมธนาวิน

70 อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบการจ่าย การควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์

36,720

-

ชฟ.

นายเจริญ

พุฒพันธ์

71 พี่น้องพร้อมใจจิตอาสา 5 ส.

8,750

บกศ.

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

72 บายศรีสู่ขวัญ ปวช.

9,500

15 ปี

ชย.

นายนพดล

คํามณี

73 บายศรีสู่ขวัญ ปวส.

7,000

บกศ.

ชย.

นายนพดล

คํามณี

48,364

15 ปี

75 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC

16,000

บกศ.

งานสวัสดิการ นางจันทร์ทิพย์ สุทธาวาส

76 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

12,500

บกศ.

งานอาคาร นายจีระศักดิ์ สิทธิผล

77 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

7,400

บกศ.

ทอ.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

78 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

20,600

15 ปี

ชก.

นายนิคม

เพ็ชร์น่วม

79 เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ

-

-

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

80 หารายได้ระหว่างเรียน "บริการซ่อมและบํารุงรักษารถจักรยานยนต์"

25,000

อุดหนุน

ชย.

นายนพดล

คํามณี

81 อุปกรณ์คว้านและหั่นเนื้อสับปะรด

13,000

อุดหนุน

ชย.

นายไพศาล

พรนฤชิตพงศ์

67 ไหว้ครู ระดับ ปวช.

74 ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic อาคารเรียนหลังใหม่แผนกพณิชยการ

งานศูนย์ข้อมูลฯ นายตฤน

ขันโคกกรวด

และแผนกแมคคาทรอนิกส์

หมายเหตุ

บริษัท อาชีฟา จํากัด มหาชน

ที่

โครงการ

จํานวนเงิน

ประเภทงบ

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

82 อุปกรณ์กายภาพบําบัดผู้ป่วยรถวีลแชร์

13,000

อุดหนุน

ชย.

นายไพศาล

พรนฤชิตพงศ์

83 เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล

15,000

อุดหนุน

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

84 เครื่องปลอกผิวมะกรูด

10,000

อุดหนุน

ขบ.

ดร.สุทธิรักษ์ กาจหาญ

85 อุปกรณ์นําทางผู้พิการทางสายตา

10,000

อุดหนุน

ชอ.

นางสุจารี

พงษ์กุลสิริ

86 รถพ่นยาควบคุมระยะไกล

25,000

อุดหนุน

ชอ.

นางสุจารี

พงษ์กุลสิริ

87 เครื่องปลอกแฟงและมะละกอ

13,000

อุดหนุน

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

88 เครื่องนับและคัดขนาดมะนาว

14,000

อุดหนุน

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

89 การพัฒนาควบคุม Application สําหรับ Smart Phone ผ่านระบบ

20,000

อุดหนุน

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

11,600

15 ปี

ชช.

นายอนุชาติ มากกลาง

-

-

ชย.

นายเอกวุฒิ ศรีนอก

92 อุปกรณ์กันมดมีเสียงเตือนน้ําหมด

15,000

อุดหนุน

ชอ.

นายสมชาย

ซื่อตรง

93 อุปกรณ์เตือนน้ําเกลือหมดบอกตําแหน่งแบบสาย

16,000

อุดหนุน

ชอ.

นายสมชาย

ซื่อตรง

94 อุปกรณ์ทําความสะอาดกระจก

8,000

อุดหนุน

ชก.

นายพิษณุ

วัชราเดชา

95 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

8,500

15 ปี

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

96 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

12,100

บกศ.

มค.

นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล

3,500

อุดหนุน

พณ.

นางจรูญศรี

เครือข่าย Internet
90 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.
91 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามรถ ความชํานาญในงานซ่อม
รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558

97 กล่องสารพัดประโยชน์

พินิจไชย

หมายเหตุ

ที่

โครงการ

ประเภทงบ

หน่วยงาน

3,500

อุดหนุน

พณ.

99 สร้างประสบการณ์การทํางานที่รายได้ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน

28,000

อุดหนุน

งานโครงการพิเศนายวาปี

100 เครื่องอัดถ่านและรถเก็บขยะ

10,000

อุดหนุน

วิทยาศาสตร์

นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว

101 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

16,200

15 ปี

กส.

นายสมบัติ

102 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

17,200

บกศ.

ยธ.

นายพัชรพล พานประทีป

103 พาณิชมินิมาร์ท

35,000

อุดหนุน

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ หารายได้ระหว่างเรียน

104 พาณิชมินิมาร์ท

55,000

อุดหนุน

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์ ส่งเสริมอาชีพ(บ่มเพาะ)

105 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวช.

11,300

15 ปี

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

106 สนับสนุนการจัดทําเอกสารและนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์

15,000

อุดหนุน

งานวิจัย

นายศุภชัย

อ่ําเอี่ยม

สิ่งประดิษฐ์

107 จัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

15,000

อุดหนุน

งานวิจัย

นายศุภชัย

อ่ําเอี่ยม

สิ่งประดิษฐ์

7,300

15 ปี

ชอ.

นายวิริยะ

คงพระบาท

109 หารายได้ระหว่างเรียน "พาณิชมินิมาร์ท"

50,000

อุดหนุน

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

110 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

11,200

บกศ.

ชช.

นายอนุชาติ มากกลาง

111 ฟุตบอลต้านยาเสพติด BC CUP To Be Number 1 ครั้งที่ 2

5,840

บกศ.

ยธ.

นายพัชรพล พานประทีป

112 Blue Music Contest Number 1 ครั้งที่ 2

4,305

บกศ.

กส.

นายสมบัติ

113 อาชีวธรรมดีจิตอาสา

3,630

15 ปี

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

114 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปวส.

17,700

บกศ.

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

115 จัดซื้อเครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์

15,900

บกศ.

งานสื่อฯ

นายสมชาย

98 สบู่ Handmade สกัดวิตามินจากหมากหลอด

108 ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

จํานวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
นางจรูญศรี

หมายเหตุ

พินิจไชย
ศรีปัญญา
เผนโคกสูง

เผนโคกสูง

ซื่อตรง

ที่

โครงการ

116 ประกวดออกแบบชุดแฟชั่นชุดรีไซเคิล
117 ภาษาจีนวันละคําหรรษา
รวมเป็นเงินทั้งหมด

จํานวนเงิน
956
28,000
2,849,811

ประเภทงบ

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

15 ปี

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

อุดหนุน

พณ.

นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์

หมายเหตุ

