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สวนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและ
เทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ
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2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

โครงการ
1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรู
และนวัตกรรม)
3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและอาชีพเฉพาะ
ทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (To Be Number One)
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปญหาการอกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนยักศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศ
29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสรางทุน
ปญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวอําเภอ
31. โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
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32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา
38. โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวิติศาสตร หนาที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

5

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ

ปรัชญา
สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม

วิสัยทัศน
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนองคกรมุงเนนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ขยาย
ความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 3 : การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
พันธกิจที่ 4 : บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
พันธกิจที่ 5 : สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่
เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
พันธกิจที่ 6 : ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
พันธกิจที่ 7 : จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เปาประสงค
1. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
2. ชุมชนและสถานประกอบการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากร แหลง
เรียนรู และพัฒนาหลักสูตร
3. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
4. ผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายสถานศึกษา
1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี สามารถเขาสูตลาดแรงงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม มีกิจนิสัยอันพึงประสงค
3. สงเสริมการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน
4. สงเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารใหกับผูเรียน เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
5. สงเสริมบูรณาการการปองกันยาเสพติดสูหลักสูตร
6. สงเสริมการบําบัดฟนฟู ผูเรียนที่ติดสารเสพติด
7. พัฒนาภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการจัดการ
เรียนรู
8. พัฒนาหองเรียนใหมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยสรางความรวมมือกับชุมชน และสถาน
ประกอบการ
11. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
12. สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และอบายมุข
13. สงเสริมรณรงคสวมหมวกนิรภัย และขับขี่ปลอดภัยมีใบอนุญาต

อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม”

หมายถึง ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีฝมือ ทักษะ และมีคุณภาพออกสูตลาดแรงงาน
(โครงการตนแบบโรงเรียนโรงงาน) เชื่อมโยงปรัชญาวิทยาลัยที่วา “สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม”

เอกลักษณ
“จิตอาสาบริการชุมชน” หมายถึง ใชความรู และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษา ใหบริการชุมชน เชน
อาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน, บริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน, 108 อาชีพ, ฝกวิชาชีพชุมชน

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. พัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนใหผูเ รียน
สามารถนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาแกปญหาในการปฏิบัติงาน สงเสริมการจัดกิจกรรม
ในชัน้ เรียน ในวิชาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ สนับสนุนใหผูเรียนไดฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการคนควาขอมูลทาง Internet
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2. สงเสริมใหครูผูส อนทุกคนไดสอดแทรกบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในหองเรียน มีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูการวิเคราะหหลักสูตรทุกรายวิชา จัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกนักศึกษา
ปวช.3 และปวส. 2 ทุกรายวิชากอนสําเร็จการศึกษา มีการจัดโครงการปจฉิมนิเทศเพือ่ ใหขอมูลประกอบการตัด
สิ้นใจของผูเรียนในการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ดําเนินการการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ และมีการ

จัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจผูเรียนตอครูผูสอน และการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอ
ผูสําเร็จการศึกษาโดยสํารวจความพึงพอใจ 3 ดาน
3. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝกใหผูเ รียนอยางตอเนือ่ งและทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
เพื่อนําไปพัฒนาและเผยแพรไปสูสังคม มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพอยางเหมาะสม และจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน และจัดแหลงการเรียนรูและวัสดุ
อุ ป กรณ ให ผู เรี ย นอย า งเพี ย งพอและทั ว่ ถึ ง รวมทัง้ การจั ดภู มิ ทัศ น อาคารเรี ย น และพื้น ที่โ รงฝก งาน ให มี
บรรยากาศที่เอื้อประโยชนตอผูเ รียนอยางสูงสุด รวมไปถึงการจัดระบบความปลอดภัยและระบบความปลอดภัย
ในจุดอันตรายภายในสถานศึกษา และมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียน
4. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ เขารับการอบรมสัมมนา และศึกษาตอเพื่อ
เพิ่มความรูความรูและพัฒนาตนเอง และรวมกับสถานประกอบการโดยการเชิญผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิเขา
มาบรรยายใหความรูกับผูเรียน และทําความรวมมือกับสถานประกอบการโดยการสงนักศึกษาออกไปฝกงานกับ
สถานประกอบการ จัดใหผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษาตอนเชาเปนประจํา และมีบริการตรวจสารเสพติดประจําทุกป
และสงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมทีส่ งเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดีงาม รวมทั้งการวัดกิจกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอม
5. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และพัฒนาดานคุณภาพและ
ศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูล ที่เปน ปจ จุบัน และมีหัวหนารับ ผิดชอบโดยตรง ตลอดจนมีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ วิทยาลัย และรายงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ความโดดเดนของสถานศึกษา
1. ไดรับโรงเรียนรางวัลพระราชทานเมื่อ พ.ศ. 2549
2. เปดสอนระบบทวิภาคี
3. โครงการ Model School รวมกับ SCG
4. นักศึกษารางวัลพระราชทาน
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5. รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคของการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
6. รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคโครงงานวิทยาศาสตร

3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 : สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา
มาตรการที่ 1 : สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา จบตามเกณฑ ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการที่ 2 : สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และในกลุม
ภาษาอังกฤษ
มาตรการที่ 3 : เสริมสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหสอดคลองกับสถานประกอบการหนวยงาน และชุมชน
มาตรการที่ 4 : เสริมสรางคุณลักษณะของและผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการขอ
ผูป ระกอบการและสถาบันการศึกษา
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 5 : สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาตรการที่ 6 : สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
มาตรการที่ 7 : สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 8 : จัดกิจกรรมประชุมผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมความ
รวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มาตรการที่ 9 : สงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรการที่ 10 : สงเสริมการวิเคราะหและจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง
มาตรการที่ 11 : สงเสริมการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน
มาตรการที่ 12 : สงเสริมการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทศั นของสถานศึกษา และการใชอาคาสถานที่
มาตรการที่ 13 : สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
มาตรการที่ 14 : สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 15 : พัฒนาคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ และการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 4 : สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น และชุมชน
มาตรการที่ 16 : สงเสริมโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู
บุคลากรทุกฝายและนักเรียนนักศึกษาทุกสาขางาน ตามความตองการของทองถิ่น ชุมชน
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กลยุทธที่ 5 : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย
มาตรการที่ 17 : สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีการจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย มีการแสดงผลงาน การเผยแพร และการนําไปใชประโยชน
มาตรการที่ 18 : สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มี
การแสดงผลงาน การเผยแพร และการนําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 6 : สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
มาตรการที่ 19 : สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรการที่ 20 : สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมจิตปลูกสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 7 : สงเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 21 : สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมการใหความรูและสรางความ
เขาใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 8 : สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
มาตรการที่ 22 : สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธที่ 9 : สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 23 : สงเสริมการระบบการประกันภายภายกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 24 : จัดทําแผนกํากับ ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
เดิมวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เปนโรงเรียนสายสามัญเปดสอนถึงชั้น ม.6 ซึง่ มีบริษัทปูน
ซิเมนตไทย จํากัด เปนเจาของ ซึง่ ในวาระทีบ่ ริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดกอตั้งมาครบรอบ 70 ป บริษัทฯ มี
ความประสงคที่จะทําประโยชนใหแกสังคม จึงไดมอบโรงเรียนซิเมนตไทยอุปถัมภทาหลวง ใหกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ทําการจัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคนิค เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพสาขาตาง ๆ เพื่อผลิตอุตสาหกรรม
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงออกมาชวยพัฒนาประเทศสืบไป
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ มีเนื้อที่ 50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ตั้งอยู หมูที่ 8
ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
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วิทยาลัยมีอาคารสิ่งกอสราง ดังนี้
1. อาคารเรียน 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง รับโอนจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด สรางเมื่อปพ.ศ . 2507
และ พ.ศ. 2511
2. อาคารเอนกประสงค 1 หลัง สรางเมื่อ พ.ศ.2523 รับโอนจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
3. อาคารโรงฝกงาน 3 ชั้น จํานวน 2 หลัง สรางใน พ.ศ.2532 และ พ.ศ.2534
4. บานพักแบบเดี่ยว 7 หลัง และบานพัก 2ชั้น 6 ยูนิต 1 หลัง รับโอนจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
สราง เมื่อ พ.ศ.2511
5. บานพักครู 2 ชัน้ จํานวน 4 ยูนติ 1 หลังสรางเมื่อ พ.ศ.2509 รับโอนจากบริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด
6. บานพักครู 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง 10 ยูนิต ไดรับเงินงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาสรางใน
ป พ.ศ.2537
7. บานพักภารโรงแบบ 2 ยูนิต 3 หลัง สรางเมื่อป พ.ศ.2531
8. บานพักครูแบบแฟลต 14 ยูนิต จํานวน 1 หลัง ไดรับเงินงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาสรางใน
ป พ.ศ.2539
9. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชัน้ จํานวน 1 หลัง ไดรับเงินงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา สราง
ในป พ.ศ.2540
10. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง ไดรับจัดสรรเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สรางในปงบประมาณ 2555
4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ Thaluang Cementhaianusorn Technical College
ที่ตั้งสถานศึกษา หมู 8 ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย 18270
โทรศัพท

โทร 036 – 281295

โทรสาร

โทร 036 – 331004

เว็บไซต

www.tl.ac.th

อีเมล

thaluang.cementhaianusorn@gmail.com

สีประจําวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ น้ําเงิน - เหลือง
สัญลักษณประจําวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ ทิวสน
เนื้อที่ของสถานศึกษา

50 ไร 2 งาน 7 ตารางวา
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มีอาคารรวมทั้งสิ้น 8 หลัง มีหองทั้งสิ้น

หอง ไดแก

1. อาคาร 1 หองสมุด,หองเรียนคอมพิวเตอร
จํานวน 1

หลัง

12

หอง

2. อาคาร 2 (งานพัสดุ,คณะวิชาสามัญสัมพันธและพื้นฐาน,หองเรียนทฤษฎี)
จํานวน 1

หลัง

15

หอง

3. อาคาร 3 หรือตึก ATC (สาขาวิชาซอมบํารุงเครื่องจักรกล)
จํานวน 1

หลัง

8

หอง

4. อาคารชางอุตสาหกรรม (สาขาวิชาไฟฟากําลัง,สาขาวิชาเทคนิคการผลิต,สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม)
จํานวน 1

หลัง

15

หอง

5. อาคาร 7 (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จํานวน 1

หลัง

16

หอง

6. อาคาร 8 (คณะวิชาบริหารธุรกิจ)
จํานวน 1

หลัง

15

หอง

7. อาคารเอนกประสงค (โรงอาหาร,หอประชุม)
จํานวน 1

หลัง -

หอง

8. อาคารจอดรถสวนกลาง (งานอาคารสถานที่ , อาคารจอดรถสวนกลาง)
จํานวน 1

หลัง -

หอง

5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร
นายประสงค อุบลวัตร
งานบริหารทัว่ ไป
(อดิศักดิ์ ตรีพิษจักร)
งานบุคลากร
(นายชาตรี เริงชัยภูม)ิ
งานการเงิน
(นางสุภชั ชา เครือ่ งเทศ)
งานบัญชี
(นางรุจริ า ประสานพรรณ)

ผูอํานวยการวิทยาลัย
นายเรวัช ศรีแสงออน

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายประเสริฐ เพ็ชรสิงห
งานวางแผนและงบประมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเอกชัย นาคอราม

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

(นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน)

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
(นายวิศรุต ไวโสภา)

งานครูที่ปรึกษา
(นางอุทัยรัตน สุริยะ)

(นางสาวศิริลักษณ ตัง้ จังตระกูล)

งานความรวมมือ
(ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น)

งานปกครอง
(นายมงคล ผลพุด)

งานวัดผลและประเมินผล
(นางสาวพัชรินทร เฉลยไกร)
งานวิทยบริการและหองสมุด

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
(นายภูริดล ภูสอดสี)

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานอาคารสถานที่
(นายสมเกียรติ์ พันธุนอย)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานประชาสัมพันธ
(นายศิริพงษ ชาลีนอย)

สาขาวิชา
หัวหนาสาขาวิชา

(นางสาวกชรัตน แหวนททับทิม)

งานพัสดุ
(นายณรงค องคอาจ)

งานทะเบียน
(นางนันทวัน อบลวัตร)

ฝายวิชาการ
นายเฉลิมชนม เวทสรากุล

(นางสาววรษา เดชาวรภักดิ์)
งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบ
ธุรกิจ

(นายทํานอง เสือพาดกร)

(นายวุฒชิ ยั ขมพลกรัง)

(นางปรียพัศ พูลจันทร)
งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน

(นายฉัตรชัย สมพงศ)

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายอานันท ธัญญานนท)
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

(นายรัตนชัย กองวงศ)
งานสื่อการเรียนการสอน

(นายนล โหรวิชติ ) 11
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6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.1 อัตรากําลัง ป 2559

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ผูใหขอมูล งานบุคลากร

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ มีบุคลากรทั้งสิ้น
ก. ขาราชการ
1. ผูบริหาร
2. ขาราชการครู
3. ขาราชการพลเรื่อ ข. ลูกจาประจํา
1. ทําหนาที่สอน 2. ทั่วไป / สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1. ทําหนาที่สอน
2. ทั่วไป / สนับสนุน ง. ลูกจางชั่วคราว
1. ทําหนาที่สอน
2. ทั่วไป / สนับสนุน
จ. มีขาราชการ / ลูกจางมาชวยราชการ
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจางไปชวยราชการที่อื่น
ช. มีอตั ราวา ไมมคี นครอง
1. ขาราชการ 2. ลูกจางประจํา -

44
5
39
9
9
3
3
75
37
38
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

131

คน
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน

-

- ต่ํากวา ม.6 ปวช./ม.6 ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

131

คน

ข.เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน

51
32
1
84

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

18
2
22
5
47

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

รวม

18
2
22
56
32
1
131

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
-

จางดวยงบบุคลากร
จางดวยงบดําเนินงาน จางดวยงบเงินอุดหนุน
จางดวยเงินรายได (บกศ.) จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข.เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
46
38
84

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

9
38
47

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

รวม

55
76
131

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1 ขาราชการ
รวม 44
คน (ขาราชการ และขาราชการพลเรือน)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี..)
ชื่อ – สกุล
สอนสาขาวิชา
สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
1.นายเรวัช
ศรีแสงออน
ป.โท
ผูอํานวยการ
2. นายเอกชัย
นาคอราม
ป.โท
รองผูอํานวยการ
3.นายเฉลิมชนม
เวทสรากุล
ป.โท
รองผูอํานวยการ
4.นายประสงค
อุบลวัตร
ป.โท
รองผูอํานวยการ
5.นายประเสริฐ
เพ็ชรสิงห
ป.โท
รองผูอํานวยการ
6.นายพีรพงค
มีแกว
ป.ตรี
ไฟฟา
7.นายสุทธิ
ชวงชัย
ป.ตรี
ไฟฟา
8.นายชาตรี
เริงชัยภูมิ
ป.โท
อิเล็กทรอนิกส
หัวหนางาน
9.นายเริงฤทธิ์
กิจไพบูลทวี
ป.ตรี
ไฟฟา
10.นายเริงสันต
ภูริคัมภีร
ป.โท
การตลาด
11.นางนัฐชวนันท
เดชะอะไพ
ป.โท
บัญชี
12.นางสุภัชชา
เครื่องเทศ
ป.ตรี
คอมพิวเตอร
หัวหนางาน
เทคนิคอุตสาหกรรม
13.ดร.แมนฤทธิ์
อยูเย็น
ป.เอก
หัวหนางาน
14.นายอดิศักด
ตรีพิษจักร
ป.โท
อิเล็กทรอนิกส
หัวหนางาน
15.นายศิริพงศ
ชาลีนอย
ป.ตรี
อิเล็กทรอนิกส
หัวหนางาน
เทคนิคอุตสาหกรรม
16.นายวีระศักดิ์
บุตรเถื่อน
ป.โท
หัวหนางาน
ซอมบํารุงเครื่องจักรกล
17.นายโรมรัน
ลาดเหลา
ป.โท
18.นายดํารง
สัพโส
ป.โท
เทคนิคการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
19.นายปรีชา
ทิมทอง
ป.โท
20.นายวิศาล
เพ็ชรมุณี
ป.โท
อิเล็กทรอนิกส
21.นางอุทัยรัตน
สุริยะ
ป.โท
อิเล็กทรอนิกส
หัวหนางาน
22.นายพงษศักดิ์
นิลผาย
ป.โท
อิเล็กทรอนิกส
ซอมบํารุงเครื่องจักรกล
23.นายรัตนชัย
กองวงศ
ป.โท
หัวหนางาน
24.นายสมเกียรติ์
พันธุนอย
ป.ตรี
เทคนิคพื้นฐาน
หัวหนางาน
25.นายมงคล
ผลพุด
ป.ตรี
ไฟฟา
หัวหนางาน
26.นายฐเสฎฐ
เขาทอง
ป.โท
อิเล็กทรอนิกส
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วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี..)

ชื่อ – สกุล
27.นายวิศรุต
28.นายฉัตรชัย
29.นางณัฐสุกานดา
30.นายเมาลี
31.นายอานันท
32.นายวิชัย
33.นายรักเกียรติ
34.นายณรงค
35.นายนันทวุฒิ
36.นางสาวพัชรินทร
37.นางสาวกชรัตน
38.นางนันทวัน
39.นางสาวศิริลักษณ
40.นายทํานอง
41.นายวุฒิชัย
42.นางปรียพัศ
43.นายนล
44.นางสาววรษา

ไวโสภา
สมพงศ
ศิริแจม
กลิ่นหอม
ธัญญานนท
ดวงปน
พุมคุม
องอาจ
ภูมณี
เฉลยไกร
แหวนทับทิม
อุบลวัตร
ตั้งจังตระกูล
เสือพาดกร
ชมพลกรัง
พูลจันทร
โหรวิชิต
เดชาวรภักดิ์

6.3.2 พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ – สกุล
1.นายวชิระ
2.นางบุษบา
3.นายชรินทร

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

วิงวอน
ภูริคัมภีร
ชิตตันสกุล

ปฏิบัติหนาที่
สอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคการผลิต
ภาษาไทย
อิเล็กทรอนิกส
ไฟฟา
คณิตศาสตร
ยานยนต

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
หัวหนางาน
หัวหนางาน

หัวหนางาน

ซอมบํารุงเครื่องจักรกล

หัวหนางาน

เทคนิคพื้นฐาน
ไฟฟา
บัญชี
สังคม
คณิตศาสตร
เทคนิคการผลิต
ไฟฟา
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร

หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน
หัวหนางาน

3
คน (ทําหนาที่สอน ธุรการทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนสาชาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

ไฟฟา
การตลาด
โลหะการ
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6.3.3 ลูกจางประจํา

รวม

ชื่อ – สกุล
1.นางไฉน
2.นางบรรจง
3.นายปรีชา
4.นายอุทัย
5.นายพัด
6.นางรังสรรค
7.นายสายชล
8.นายเสนาะ
9.นายทองหลอ

ดวงปน
ดวงฉวี
อินจู
หลาบคํา
มะลา
ภูสอดสี
อยูเย็น
กองอน
สุภาษิต

6.3.4 ลูกจางชั่วคราว

1.นายหทัยรัตน
2.นายณัฐกานต
3นายเฉลิมพล
4.นายภูริดล
5.นายตะวัน
6.นางสาวกาญจนา
7.วาที่ รต.รัตนวิทย
8.นายอราม
9.นายมนูภัณฑ
10.นางเกษร
11.นายวินัย
12.วาที่รอยตรีมนตรี
13.นายวรากร
14.นางสาวอรอุมา
15.นางสาวสุนิสา

ปวส.
ป.ตรี
ป.4
ม.ศ.5
ป.4
ป.4
ป.6
ม.3
ปวส.
รวม

ชื่อ – สกุล
ศิลปสมบูรณ
โมธินา
นามปดถา
ภูสอดสี
ขุนวิเศษ
รักพวง
ชัยเสนา
บุญประเสริฐ
อยูยั่งยืน
ชมชื่น
จบเจนไพร
คําหารพล
พรมจิ๋ว
ปลื้มจิตร
อยูสินธุ

9
คน (ทําหนาที่สอน ธุรการทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-

งานทะเบียน
งานการเงิน
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยามรักษาการ
ยามรักษาการ

76
คน (ทําหนาที่สอน ธุรการทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
เทคนิคการผลิต
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศ
สารสนเทศ
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ชื่อ – สกุล
16.นายสันติ
หาญอาษา
17.นายณัฐพล
อินพรหม
18.นายภาคภูมิ
ทับสีหา
19.นายชิตมงคล
พงษสงิ ห
20.นายยุทธพล
โสวัตร
21.นางสาวเบญจวรรณ
ชูมงคล
22.นางวทันยา
พลายละหาร
23.นางสาวลลิตา
นาพุทธา
24.นางสาววราภรณ
ภิรมยา
25.นางสาวเสาวคนธ
สรรพสิทธิ์
26.นายสิทธิศักดิ์
ธนพงศล้ําเลิศ
27.Miss Joy De Pedro Barrintos
28.นายอดิเรก
สีสายัณห
29.นางสาวศิริกมล
มณีฉาย
30.นางสาวกิตสุคนธ
โลกุตรภูมิ
31.นางสาวฐานิยา
กฤษสุรยิ า
32.นางสาวณัฐวดี
สุมโนจิตราภรณ
33.นางสาวกานตชนก
บุญนอม
34.นางสาวปริสา
เหลืองธรรมชาติ
35.นางรัชนีวรรณ
ศิลปสมบูรณ
36.นายซานาดู
หวานพืช
37.วาที่เรือตรีรัฐนัย
รื่นกมล
38.นางสาวปรีชญา
ศรีแสงออน
39.นางสุนีย
ฟกไข
40.นางสาวผองศรี
เหล็กเจริญ
41.นางระพีพร
เริงชัยภูมิ
42.นางรุจิรา
ประสานพรรณ
43.นางมยุรี
อําพลพร
44.นางสังเวียน
อนันตเกษมสันต

วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
เชื่อมโลหะ
ป.ตรี
เชื่อมโลหะ
ป.ตรี
ยานยนต
ป.ตรี
ยานยนต
ป.ตรี
ยานยนต
ป.ตรี
การตลาด
ป.ตรี
บัญชี
ป.โท
บัญชี
ป.โท
คอมพิวเตอร
ป.ตรี
คอมพิวเตอร
ป.ตรี
คอมพิวเตอร
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ป.โท
วิทยาศาสตร
ป.ตรี
วิทยาศาสตร
ป.ตรี
วิทยาศาสตร
ป.ตรี
คณิตศาสตร
ป.ตรี
ภาษาไทย
ป.ตรี
พละศึกษา
ป.ตรี
พละศึกษา
ป.ตรี
พัสดุ
ปวส.
พัสดุ
ปวส.
พัสดุ
ปวส.
บุคลากร
ป.ตรี
บัญชี
ป.ตรี
หลักสูตร
ปวส.
เอกสารการพิมพ
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วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ชื่อ – สกุล
45.นางสาววรรวิภา
46.นางนันทพร
47.นางสาวพิมตา
48.นางปุณฑรี
49.นางสาวปรียาภรณ
50.นางจันทนา
51.นางสาววรัชนันท
52.นางชอเพชร
53.นางสาวอรพรรณ
54.นางสาวผองพรรณ
55.นายวัชรพงศ
56.นายสมยศ
57.นางศิริพร
58.นายบุญนํา
59.นางสาวอุทุมพร
60.นางสาวอัญชลี
61.นางวรรณญา
62.นางสาวเบญจวรรณ
63.นายนิพนธ
64.นางสาววิมลรัตน
65.นายสมศักดิ์
66.นายสมบัติ
67.นายสมบุญ
68.นางบุญเทียน
69.นายรุงโรจน
70.นางน้ําวน
71.นางแสงระวี
72.นายโสภา
73.นายทวาย
74.นายวรวิทย
75.นายวีระชาติ

อากรเจริญ
กิขไพบูลทวี
สงสังวรณ
คําแดง
พูลศิริมัทนาพร
ศรีขจร
ศรีเอี้ยง
องอาจ
ศรีจนั ทร
จันทรสมร
โสภา
สุพงษ
พูลธนะ
งามบุญรอด
ทิพยเทียม
สาแกว
สุขคําภีระ
จุลสุคนธ
ศรีเอี้ยง
อุดมพงษ
สรอยระยา
ภูสอดสี
เขียวศร
ปนวันนา
ชูวงษ
ศรีคง
ตะกุดมูล
พักสอน
ยอดประสาท
เฉยขุนทด
ผลมะตูม

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ม.ศ.3
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ม.6
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ม.3
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ปวช.
ป.6

กิจกรรม
การเงิน
การเงิน
ทะเบียน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
สวัสดิการพยาบาล
วัดผล ฯ
ประชาสัมพันธ
สือ่ การเรียนการสอน
แนะแนว
หองสมุด
งานประกันคุณภาพ
งานปกครอง
หองสมุด
บัญชี
วางแผนงบประมาณ
ทวิภาคี
ทวิภาคี
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยามรักษาการ
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สวนที่ 3
3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

รายรับ
บกศ (9,200,000)
บุคลากร (26,400,000)
- เงินเดือน
- คาจางประจํา
- เงินวิทยฐานะ
- เงินประจําตําแหนง
- พนักงานราชการ
- ลูกจางชัวคราว

งบดําเนินงาน
ตอบแทน

เงินเดือนลูกจางชัวคราว
สนับสนุนการศึกษา
ครูพิเศษสอน
คาสอน
ครูพิเศษสอน
ครูขาราชการ
คาธุรการ
โครงการ

9,200,000
26,400,000

11,099,400

รายจายอื่น
งปม.
26,400,000

อุดหนุน
-

บกศ.

รายจายอื่น
-

19,200,000
2,280,000
2,600,000
1,000,000
700,000
620,000

11,099,400 9,100,000 8,795,900
6,200,000 8,630,000 2,636,800
3,630,000
2,000,000

รวม

19,200,000
2,280,000
2,600,000
1,000,000
700,000
620,000

4,200,000
4,000,000

66,800

2,500,000
5,200,000
1,500,000
66,800

500,000

รวมรายจาย
9,200,000
26,400,000

570,000
2,000,000

2,500,000
5,200,000
1,000,000

งบลงทุน

28,995,300
17,466,800
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ใชสอย
- ไปราชการ
- ซอมรถ
- ซอมครุภัณฑ
- จางเหมา
- ประกันสังคม
โครงการ

วัสดุ

1,190,000

470,000

948,700

530,000
200,000
50,000
350,000
50,000
10,000

100,000

370,000

3,109,400

- วัสดุเชื้อเพลิง
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟา
- วัสดุการศึกษา
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุกอสราง
- วัสดุโฆษณา
- วัสดุวิทยาศาสตร

1,970,000
78,500
57,400

สาธารณูปโภค

600,000

- คาน้ํา
- คาไฟฟา
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณีย
- คาอินเตอรเน็ต

100,000
470,000
20,000
10,000

370,000
578,700

-

600,000
336,900

-

1,000,000
200,000
50,000
350,000
420,000
588,700

1,825,900
489,800
403,600
30,000
368,000
50,500
420,000
34,000
30,000

16,600
50,000

2,608,700

4,935,300
600,000
826,700
403,600
2,000,000
446,500
107,900
420,000
50,600
80,000

3,384,500
140,000
3,130,000
40,000
32,000
42,500

3,984,500
240,000
3,600,000
60,000
42,000
42,500
19

งบเงินอุดหนุน

15,707,500

จัดการเรียนการสอน
กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใตองคการวิชาชีพ )
องคการวิชาชีพ

70,000

8,500

โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

6,100

โครงการสอบถามความพึงพอใจสถานประกอบการที่มีตอนักเรียน นักศึกษา วท ทาหลวงฯ

2,400

ชมรม
กิจกรรม
- โครงการแขงขันกีฬาสีภายในประจําปการศึกษา 2558
- โครงการ 23 ตุลาคม วันปยมหาราช
- โครงการวันพอ
- โครงการวันแม
- โครงการไหวครู

175,000
105,000
39,700
1,500
17,500
8,800
37,500

12,000

โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรม
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

21,200
12,000

490,000

78,500

78,500

196,200

196,200
117,000

39,700
1,500
17,500
8,800
37,500
12,000

85,000

575,000

- โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําป 2/2559

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

- โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

8,000

8,000

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติอาชีพของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
- โครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ป 2559
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําป 2/2559
- โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําป 1/2559
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กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)
- โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

2,500

2,500

- โครงการประดับแถบ 2 สี

6,000

6,000

- โครงการวันคริสตมาส

15,000

15,000

- โครงการวันสุนทรภู

10,000

10,000

- โครงการวันวิทยาศาสตร

10,000

10,000

- โครงการวันภาษาไทย

10,000

10,000

- โครงการมอบประกาศนียบัตร ประจําป 2558

80,000

80,000

- โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อก 100 %

3,000

3,000

- โครงการขับขี่ปลอดภัยและบรรเทาสาธารภัย

3,000

3,000

- โครงการขับขี่ปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถ

5,000

5,000

- โครงการสุมตรวจสารเสพติด

3,000

3,000

30,000

30,000

- โครงการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียนที่ 2/2558

8,000

8,000

- โครงการทบทวนความรู เพื่อเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ)ดานอาชีวศึกษา (V-net)

3,500

3,500

31,000

31,000

- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

5,000

5,000

- โครงการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียนที่ 1/2558

8,000

8,000

- โครงการสงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ประจําป 2558
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กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)

145,000

145,000

- โครงการจิตอาสาดูแลชุมชน วัด วิทยาลัยฯ

4,000

4,000

- โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา

6,000

6,000

- โครงการแกนนําปองกันยาเสพติด

3,000

3,000

- โครงการลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2558

2,000

2,000

30,000

30,000

โครงการสงเสริมนวัตกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐของครู และนักเรียนนักศึกษา

30,000

30,000

โครงการซอมบํารุงกลองวงจรปดภายในวิทยาลัย

20,000

20,000

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

โครงการพัฒนาสื่อการแนะแนวการศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ

85,000

โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรม
กิจกรรมศึกษาดูงาน
- โครงการศึกษาดูงาน (ทุกสาขาวิชา)
กิจกรรมคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ทในหลักสูตรปกติ

- หนังสือ
- เครื่องแบบ
- อุปกรณ
อุดหนุนตามนโยบาย
อุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรรม

-

110,000
110,000
350,000
3,000,000
1,300,000
700,000
307,500
167,000

- โครงการสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

167,000

อุดหนุนหารายไดระหวางเรียน

103,000

ทุนเฉลิมราชกุมารี

85,000

110,000
110,000
350,000
3,000,000
1,300,000
700,000
307,500

350,000
3,000,000
1,300,000
700,000
307,500

37,500
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งบรายจายอื่น

2,164,400

-

-

-

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

2,164,400
220,000

2,164,400
220,000

วิชาชีพ

85,000

- โครงการลดปญหาการออกกลางคัน

85,000
35,000
50,000
-

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

20,000

20,000

โครงการลดปญหาการออกกลางคัน
- โครงการประชุมผูปกครอง
- โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา

อาชีวศึกษา
โครงการ Fix it center

600,000

- โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

500,000

500,000

- โครงการหนวยอาชีวบริการชุมชน

15,000

15,000

- โครงการรวมดวยชวยประชาชน

80,000

80,000

5,000

5,000

1,039,400

1,039,400

200,000

200,000

- โครงการจัดซื้อวัสดุ (โครงการพิเศษ)
โครงการเครื่องมือนักเรียน

ระยะสั้น

งบลงทุน

14,431,500

ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง (ตึกวิทยบริการ)
ปรับปรุงหลังคาแผนกซอมบํารุง ฯ

277,400
277,400

-

14,708,900

14,431,500
1,200,000

1,477,400

12,287,500

12,287,500

944,000

944,000
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โครงการวิทยาลัยทคนิคทาหลวง ฯ

-

-

-

-

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ 2 ชุด (6,000)
โครงการ กิจกรรม Big cleaning day (377,500)
โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปการศึกษา 2559 (15,000)
โครงการจัดซื้อวัสดุซอมคอมพิวเตอร (50,000)
โครงการ เตรียมความพรอมชางเทคนิคสูภาคอุตสาหกรรม (ชวง Output
การจัดเตรียมนักศึกษากอนจบ) (12,000)
โครงการพิธีลงนามความรวมมือบันทึกขอตกลง และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ในการรวมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (16,400)
โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย (50,000)
โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน (150,000)
โครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ (เอกสาร 500,000)
โครงการ ปรับปรุงซอมแซมอาคารภายในวิทยาลัยฯ (800,000)
โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาสาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต (50,000)
โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ทวิภาคี 20,000)
โครงการประกันอุบัติเหตุ 300,000)
โครงการตรวจสุขภาพ (218,900)
โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ฝายแผนฯ 50,000)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคทาหลวง ฯ (14,400)
โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ฝายทรัพยากร 120,000)
โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ฝายวิชาการ 50,000)
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โครงการวิทยาลัยทคนิคทาหลวง ฯ (ตอ)
โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรม (167,000)
โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธสาชาวิชาตาง ๆ (แนะแนว 30,000)
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการปฏิบัติการ ประจําป (4,000)
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (6,000)
โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ฝายพัฒ ฯ 50,000)
โครงการเขาคายจัดเตรียมการเปนชางเทคนิคมืออาชีพ (ชวง Input ปรับปรุงวัตถุดิบ 21,000)
โครงการศูนยบมเพาะ (5,000)
โครงการพัฒนาสื่อการแนะแนวการศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ (29,500)

รวม

79,002,800

37,499,400

15,707,500

9,200,000

2,164,400

14,431,500

79,002,800

79,002,800
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โครงการที่ 1
โครงการ : จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธท่ี

13

สงเสริมการบริหารจัดการ วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานทะเบียน เปนงานที่ใหบริการ นักศึกษาและคุณครู จําเปนตองจัดทําเอกสารจํานวนมาก ใน
ขณะเดียวกันไฟฟากระตุกทําใหคอมพิวเตอรดับ จึงสงผลทําใหคอมพิวเตอรดับงานหายทําใหเกิดงานลาชา
งานทะเบียน จึงมีความประสงคขอจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่องเพื่อใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
5.2 เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ปงบประมาณ 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ

งบ ดําเนินงาน

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

6,000 บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..........................................-............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..........................................-......................................... จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่องเครื่องละ 3,000 บ จํานวน 6,000 บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..........................................-......................................... จํานวน....................บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สัมภาษณ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 10
โครงการ ปรับปรุงซอมแซมอาคารภายในวิทยาลัยฯ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
12 สงเสริมการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยไดมอบหมายใหงานอาคารฯซอมแซมระบบไฟฟาในหองเรียน ระบบน้ําประปา ใน
หองน้ําตลอดจนซอมแซมพื้นหองน้ําอาคารปฏิบัติงานใหใชงานได ตลอดจนอุปกรณทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ พื้นสนามใหสะอาด ซอมประตูหองเรียนตางๆ ใหอยูในภาพใชงานไดและปลอดภัย
5.วัตถุประสงค
5.1. เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศนวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
5.2. เพื่อซอมแซมอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. เพื่อซอมแซมอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศนวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1. ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

พ.ศ. 2558
ไตรมาส ที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

พ.ศ. 2559
ไตรมาส ที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาส ที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย

ไตรมาส ที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล รายงานผล
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
บํารุงการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
800,000
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุกอสราง
จํานวน 800,00 บาท
8.3.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
1. ภูมิทัศนวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม
2. ซอมแซมอาคารสถานที่สวนที่ชํารุดภายในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณใหใชงาน
ได
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
10.2.แบบสอบถาม

โครงการที่ 11
โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุใชในสํานักงาน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ / งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วัสดุอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือที่จะชวยใหครู และเจาหนาที่สามารถทํางานไดสําเร็จรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นอีก ในการใหบริการ นักเรียน นักศึกษา ในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ตองดูแลในการบริการ
ทั้งวิทยาลัยฯ ทั้งยังอํานวยความสะดวกใหนําไปจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางเพียงพอ สําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว และทํางานใหเรียบรอยทันตอเวลา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
5.2 เพื่อใหงานนั้นสะดวกรวดเร็ว เกิดความคลองตัว
5.3 เพื่อจัดหาอุปกรณที่จําเปนเพื่อใหครู และเจาหนาที่ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู และเจาหนาที่นําวัสดุอุปกรณไปใชจริง 80%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และเจาหนาที่ทํางานไดสะดวกรวดเร็ว เกิดความคลองตัวมากขึ้น
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2559
7.2 จัดทําโครงการ สิงหาคม พ.ศ.2559
7.3 ดําเนินการ

สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

7.4 สรุปผล

สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

7.5 รายงานผล

สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

งบ

ดําเนินงาน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1................................................-.................................................จํานวน....................บาท
8.1.2................................................-.................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1................................................-.................................................จํานวน....................บาท
8.2.2.................................................-................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 20,000 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก.................................................-......................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เกิดความพรอมในดานการทํางาน และประหยัดเวลาในการทํางาน
9.2 ทําใหการบริการตอนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากการสังเกตการณ
10.2 จากสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 12
โครงการ ประกันอุบัติเหตุ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

12

สงเสริมการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา และ
การใชอาคารสถานที่

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สุขภาพรางกายแข็งแรงเปนสิ่งสําคัญ เพราะสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงเปนสิ่งที่ทําใหมนุษย
ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข แตเมื่อใดที่สุขภาพรางกายไมสมบูรณแข็งแรงเหมือนเดิม ซึ่งอาจเกิดจากประสบ
อุบัติเหตุ จะทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสื่อมประสิทธิภาพลงดวย ดังนั้นจึงจัดทําโครงการประกัน
อุบัติเหตุขึ้น เพื่อคุมครองการเจ็บปวยของนักเรียนนักศึกษา และชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรับการประกันสุขภาพ
5.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากบริษัทประกันภัย
5.3 เพื่อชวยลดภาวะคารักษาพยาบาลของวิทยาลัยฯและผูปกครอง
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จํานวน - คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนไดรับการประกัน
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 พฤษภาคม 59 – เมษายน 60

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

300,000

งบ

ดําเนินงาน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1......................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 จางทําประกันอุบัติเหตุ

จํานวน 300,000 บาท

8.2.2.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.3.2.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2.........................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
นักเรียนนักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต เพราะไดรับการคุมครองการประกันอุบัติเหตุจากบริษัท
ประกันภัย ซึ่งชวยลดภาวะคารักษาพยาบาลของวิทยาฯ และผูป กครอง
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม

โครงการที่ 13
โครงการ โครงการตรวจสุขภาพ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
11
สงเสริมการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นมากมาย เปนภัยตอสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะตอสุขภาพของมนุษย ซึ่งสุขภาพ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและการปฏิบัติภารกิจการงานของทุกคน ผูที่มีสุขภาพดียอมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ดังนั้น การตรวจสุขภาพถือเปนการดูแลเอา
ใจใสตอสุขภาพรางกายรวมถึงสุขภาพจิตใจใหอยูในสภาพที่ดีตามวัย เพื่อนําไปสูการปองกันรักษาเมื่อตรวจพบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดทราบขอมูลดานสุขภาพของตนเอง
5.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่อยูในภาวะผิดปกติไดมีขอมูลนําไปสูการดูแลรักษาสุขภาพ
5.3 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ สอศ. และตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาจํานวน - ราย
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดทราบขอมูลดานสุขภาพของตนเอง สนใจและดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มิถุนายน 2559 และ พฤศจิกายน 2559

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
บํารุงการศึกษา
งบ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
218,900
บาท

ดําเนินงาน
ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 จางบริษัทตรวจสุขภาพ
จํานวน 218,900 บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดทราบขอมูลดานสุขภาพของตนเองและนําไปสูการดูแลรักษาตอไป
9.2 นักเรียน นักศึกษาเขารับการตรวจสุขภาพครบตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 บันทึกการลงทะเบียนเขารับการตรวจ
10.3 การสังเกต

โครงการที่ 14
โครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วัสดุสํานกงานมีความสําคัญตอดําเนินงานในสถานศึกษา เพราะเปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไป
ดวยความสมบูรณการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโรงเรียนตองมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การใชงาน ดังนั้นการจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัย ฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
7.2 ดําเนินโครงการ สรุปรายงาน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
สถานที่

ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ดําเนินงาน

50,000 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 50,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ฝายแผนงานและความรวมมือมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน
9.2 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2........................................................................................................................................................

โครงการที่ 16
โครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายบริหารทรัพยากร
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วัสดุสํานกงานมีความสําคัญตอดําเนินงานในสถานศึกษา เพราะเปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไป
ดวยความสมบูรณการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโรงเรียนตองมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การใชงาน ดังนั้นการจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัย ฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
7.2 ดําเนินโครงการ สรุปรายงาน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
สถานที่

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

120,000

ดําเนินงาน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 120,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ฝายบริหารทรัพยากรมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน
9.2 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2........................................................................................................................................................

โครงการที่ 17
โครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วัสดุสํานกงานมีความสําคัญตอดําเนินงานในสถานศึกษา เพราะเปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไป
ดวยความสมบูรณการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโรงเรียนตองมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การใชงาน ดังนั้นการจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัย ฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
7.2 ดําเนินโครงการ สรุปรายงาน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
สถานที่

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ดําเนินงาน

50,000 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 50,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ฝายวิชาการมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน
9.2 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2........................................................................................................................................................

โครงการที่ 18
โครงการ เดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจําปการศึกษา 2559
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

4

สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมที่เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิน่ และชุมชน

กลยุทธที่

16

สงเสริมโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูบุ
คลากรทุกฝายและนักเรียนนักศึกษาทุกสาขางาน ตามความตองการของทองถิ่น
ชุมชน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยกิจกรรมเดิน ทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือวิสามัญเปนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทีจ่ ัดขึ้นเพือ่ ใหเพือ่ นักเรียนระดับ ปวช.๑ ไดทํากิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน มีความเปนผูน ํามี
ความเสียสละและมีความรัก ความสามัคคีในหมูค ณะ รูจ ักการดํารงชีวิตในปา รูจ ักการผจญภัยและยังเปนการทดสอบ
ครั้งสุดทายในการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรัก ความสามัคคีและความเสียสละ
5.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการดํารงชีวิตในปา และการผจญภัย
5.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการอยูรวมกันเปนหมู คณะ และชวยเหลือกัน
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาปวช.๑ ทุกแผนก
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาไดรูจักการทํากิจกรรมเปนหมู รูจักการชวยเหลือกันและเสียสละ ไดรูจักการ
ผจญภัย

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เดินทางไกลและเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ/พฤศจิกายน - กุมภาพันธ ๒๕๕๙ / จังหวัดสระบุรี
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 167,000

งบ

ดําเนินการ

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.1.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.3.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.4.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษา ปวช.๑ ผานการเขาคายลูกเสือทุกคน
9.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีน้ําใจ และความเสียสละ
9.3 นักเรียนไดรูจักการอยูรวมกันเปนหมูคณะ และชวยเหลือกัน
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามที่ไดจากนักศึกษา
10.2 การสังเกต

โครงการที่ 19
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ งานแผนงานและงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
2. ลักษณะโครงการ โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณสอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
14 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีความมุง เนนที่จะจัดการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน
การประกัน คุณภาพภายใน ซึ่งในการบริหารจัดการของวิ ทยาลัยฯนัน้ ประกอบดว ยฝายและงานตางๆ ที่ มี
ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการจัดการศึกษา แตจากการเปลีย่ นแปลงในดานนโยบาย
ตลอดจนแนวทางของการติดตามและประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งครูที่ทําหนาหัวหนาสาขาวิชา หัวหนางาน และเจาหนาที่สนับสนุน
ในงานตางๆไดมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคล ทําใหบุคลากรเหลานีข้ าดความรู ความเขาใจในภาระงานที่ตอง
ปฏิบัติ สงผลทําใหการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อนไมสอดคลองกับนโยบาย และการติดตามประเมินผลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคทาหลวง
ซิเมนตไทยอนุสรณมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ งานแผนงานและงบประมาณจึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่ออบรมเพิ่มสมรรถนะการจัดทําโครงการ การทําวิจัยประเมินโครงการ และระบบสารบรรณ
ใหแกบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูที่ทําหนาที่หัวหนาสาขาวิชา หัวหนางาน และเจาหนาที่สนับสนุนเขารับการอบรม
จํานวน 60 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ทําหนาที่หัวหนาสาขาวิชา หัวหนางาน และเจาหนาที่สนับสนุนที่เขารับการ
อบรมมีความรู และความเขาใจในขั้นตอนการเขียนโครงการ การทําวิจัยประเมินโครงการ และระบบสาร
บรรณ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 ขออนุมัติจัดทําโครงการ
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ เดือน ธันวาคม 2558
7.4 สรุป รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

งบ

ดําเนินงาน

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พนั สี่รอยบาทถวน) ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1 คาตอบแทนวิทยากร ( 1 x 600 x 8 = 4,800 )

จํานวน 4,800

บาท

8.1.2 ......................................................................... จํานวน .................. บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 คาอาหารกลางวัน ( 60 x 80 = 4,800 )

จํานวน 4,800

บาท

8.2.2 คาอาหารวาง ( 2 x 60 x 25 = 3,000 )

จํานวน 3,000

บาท

8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 1,000

บาท

8.3.2 ปายไวนิล

จํานวน 800

บาท

8.3 คาวัสดุ ไดแก

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูที่ทําหนาที่หัวหนาสาขาวิชา หัวหนางาน และเจาหนาที่สนับสนุนสามารถจัดทําโครงการ
สามารถวิจัยประเมินโครงการ และสามารถจัดการระบบสารบรรณในงานที่รับผิดชอบไดถูกตอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2 สังเกต และสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 2
โครงการ กิจกรรม Big cleaning day
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
12
สงเสริมการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาและใช
อาคารสถานที่
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยฯ มีนโยบายสงเสริมใหนักเรียน-นักศึกษา รูจักมีการพัฒนาและรักษา
สภาพแวดลอม ภายในสาขาวิชาและสถานศึกษาซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมใหนักเรียนไดทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ สามารถใชในชีวิตประจําวันไดจริง คือการมุงมั่นใหเกิดความรับผิดชอบและรักษา
สภาพแวดลอมและการบริการตามความสามารถของนักเรียน และมุงเนนบริการอาสาพัฒนาแกชุมชนรวมทั้ง
เปนการใหบริการชุมชน ตลอดจนอันจะนําไปสูการเริ่มตนและสามารถดําเนินชีวิตตามวิธีการทางอาชีวศึกษา
ไดอยางมีความสุข
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกฝงนักเรียน-นักศึกษาใหรูจักรักษาสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกสาขาวิชา ทางงานอาคารสถานที่จึงไดจัดทําโครงการ กิจกรรม Big cleaning day ขึ้น
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน-นักศึกษา พัฒนาและรักษาสภาพแวดลอมในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดถิ่นที่อยูและสังคม ชุมชน
5.3. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่และรุนนอง
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน-นักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟากําลังเขารวมโครงการจํานวน 2,800 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน-นักศึกษา พัฒนาและรักษาสภาพแวดลอมในวิทยาลัยฯ
6.2.2 ผูเขารวมโครงการกิจกรรมมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา ๓.๕๑

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1. ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

พ.ศ. 2558
ไตรมาส ที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

พ.ศ. 2559
ไตรมาส ที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาส ที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย

ไตรมาส ที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล รายงานผล
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดําเนินงาน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
377,500
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 377,500 บาท
8.3.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1.นักเรียน-นักศึกษา พัฒนาและรักษาสภาพแวดลอมในสาขาวิชาและวิทยาลัยฯ
9.2นักเรียน-นักศึกษาจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดถิ่นที่อยูและสังคม ชุมชน
9.2.3นักเรียน-นักศึกษา ในวิทยาลัยฯมีความรักและสามัคคี
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
10.2.แบบสอบถาม

โครงการที่ 20
โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการปฏิบัติการ ประจําป
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

15

พัฒนาคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ และการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การเป น องค ป ระกอบสําคัญ ที่จ ะทํา ใหการดําเนิ น งานตามภารกิจ ตา ง ๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
วางแผนปฏิ บั ติการจึ งได จั ดโครงการจั ดทํ า แผนปฏิบัติการประจําป 2559

เพื่อใหบุคลากรทุกฝายใน

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวง ฯ ไดมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อทบทวนแผนกลยุทธเดิม ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปเดิม และจัดทําโครงการใหม
เพิ่มเติม
5.2 เพื่อระดมความคิดในการทําแผนปฏิบัติการประจําป 2559
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคทาหลวง ฯ หัวหนางาน และบุคลากรวิทยาลัย ฯ จํานวน 137 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ มีแผนปฏิบัติการประจําป 2559
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2559 ระยะเวลา 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2558 วิทยาลัยเทคนิค
ทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
7.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการประจําป 2558 ระยะเวลา 1 ก.ย. – ธ.ค. 2558
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

งบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

4,000

ดําเนินงาน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 1,050

บาท

8.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน 2,950 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ มีแผนปฏิบัติการประจําป 2559 สําหรับใชเปน
แนวทางในการดําเนินโครงการ และปฏิบัติงานตามพันธกิจ
9.2 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ มีรายงานผลประจําปงบประมาณ 2558
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินโครงการ

โครงการที่ 21
โครงการ เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทศาสตรที่

9

สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธที่

23

สงเสริมการระบบการประกันภายภายกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลยุทธที่

24

จัดทําแผนกํากับ ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สมศ.จะปรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปงบประมาณ 2559 – 2563) เปนการ
ประเมินรายพื้นที่ หรือ แอเรียเบส เพื่อประเมินสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาเปนรายจังหวัด โดยจะตางจาก
การประเมินฯในรอบที่ผานๆมา ที่เปนการประเมินรายสถานศึกษา และสมศ.ตองสรุปผลการประเมินในรอบ 5
ปเ ปน ภาพรวมทั ้งประเทศ ซึ ่งทํ าให ไม รูว  าคุณภาพการศึกษาของแตละจังหวัดเปน อยางไร ทั้งนี้ กอนการ
ประเมินฯจะประกาศใหแตละจังหวัดทราบลวงหนาวา จังหวัดของตนเองจะถูกประเมินในชวงปใดของรอบสี่
ซึ่งจังหวัดที่ถูกประเมินในชวงปแรกๆของรอบก็อาจจะถูกประเมิน 2 รอบ เพื่อใหสถานศึกษาไมหยุดการพัฒนา
ดังนั้น ทางงานประกันคุณภาพจึงจัดทําโครงการ “เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่”
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อการสงเสริมใหสถานศึกษามีความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
5.2 เพื่อการจัดเตรียมขอมูลตางๆ ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของแตและฝายงานตามหลักการของ PDCA พรอมขอมูลเอกสาร
หลักฐานอางอิงตางๆ ที่เกี่ยวของ

6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพเพื่อมุงไปสูการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จัดขึ้น ณ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ระหวางวันเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2559
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
6,000

ดําเนินงาน

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.1.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุอุปกรณ
จํานวน 6,000 บาท
8.3.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.4.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถนําไปใช เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ได
9.2 บุคลากรของสถานศึกษา ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ใชในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความกาวหนาอยางตอเนื่องทุกระยะขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเปาหมายดานปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ

โครงการที่ 22
โครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วัสดุสํานกงานมีความสําคัญตอดําเนินงานในสถานศึกษา เพราะเปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไป
ดวยความสมบูรณการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโรงเรียนตองมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การใชงาน ดังนั้นการจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตอการใชงานในสถานศึกษา
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัย ฯ สามารถดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
7.2 ดําเนินโครงการ สรุปรายงาน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
สถานที่

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ดําเนินงาน

50,000 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 50,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน
9.2 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2........................................................................................................................................................

โครงการที่ 23
โครงการ เขาคายจัดเตรียมการเปนชางเทคนิคมืออาชีพ (ชวง Input ปรับปรุงวัตถุดิบ)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม รวมกับแผนกเทคนิคการผลิต
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

4

เสริมสรางคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูป ระกอบการและสถาบันสถานศึกษา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางดานชางเทคนิคสาขาเครือ่ งกล สภาพปจจุบันนักศึกษาที่สมัครเรียนกับ
แผนกวิชา มีทั้งสายตรง ปวช. และมัธยมศึกษาปที่ 6 ปญหาทีส่ ําคัญประการหนึง่ ในตลอดหลายปที่ผานมา คือ
พื้นฐานเชิงชางของนักศึกษาคอนขางออนมาก ทําใหเมื่อเขาสูก ระบวนการเรียนการสอน ไมราบรืน่ ตองมาทํา
การปรับพื้นฐานอยูหลายสัปดาห ทําใหการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรไมครบถวน ตลอดจนเจตคติในการมอง
อาชีพตนเองในอนาคตไมชัดเจน แผนกวิชาจึงคิดจัดทําโครงการจัดเตรียมชางเทคนิคสูมืออาชีพ ขึ้นมาเพื่อลด
ปญหาดังกลาว โดยเฉพาะการคํานวณเชิงชาง (Shop Math.) และการทํางานอยางมีมาตรฐาน (Norm) หาก
นักเรียนไดทําการปรับพื้นดังกลาวกอนเขาเรียน คาดไดวาจะเปนหนทางหนึง่ สูก ารเปนชางเทคนิคมืออาชีพใน
อนาคตหลังจบการศึกษาไดเปนอยางดี
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับเจตคตินักศึกษาเขาใหมชั้นปที่ 1 ตอการเปนชางเทคนิคมืออาชีพ
5.2 เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาใหมชั้นปที่ 1 ดานการคิดวิเคราะห
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. นักศึกษาเขาใหมชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จํานวน 70 คน
6.1.2.นักศึกษาเขาใหมชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จํานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาเจตคติการเปนชางที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ
6.2.2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (พค. 59)
7.1 ปฐมนิเทศและรับการปลูกฝงการเปนชางเทคนิคเครือ่ งกลมืออาชีพ 0.5 วัน โดยวิทยากรจาก
บริษัทโอบายาชิ (ประเทศไทย) จํากัด พรอมกิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรมระหวางสาขางาน 0.5 วัน
7.2 การคิดวิเคราะหทางดานการคํานวณเชิงชาง (Shop Math.) 3 วัน
7.3 การทํางานอยางมีมาตรฐาน (Norm) 2 วัน
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
21,000

ดําเนินงาน

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1.......................................-............................................. จํานวน....................บาท
8.1.2.......................................-............................................. จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 ของชํารวยวิทยากร

จํานวน....3,000....บาท

8.2.2 อาหารและเครื่องดื่ม

จํานวน....10,000....บาท

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คาแผนปายอิ้งเจทและวัสดุเอกสารและอุปกรณสํานักงาน จํานวน....4,300....บาท
8.3.2 คาวัสดุสํานักงาน

จํานวน 3,700

บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาเขาใหมชั้นปที่ 1 ไดรับการพัฒนาเจตคติการเปนชางเครื่องกลที่ดีและมีคุณภาพ
9.2 นักศึกษาเขาใหมชั้นปที่ 1 ไดรับการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากแบบทดสอบ
10.2 จากแบบสอบถามและการสังเกต

โครงการที่ 24
โครงการ ศูนยบมเพาะ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานการคา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

7

สงเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่

21

สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมการใหความรูและ
สรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เปนศูนยที่จัดตั้งเพื่อเปดโอกาส ใหมีการพัฒนาผูประกอบการ ไดมีการฝกอาชีพ ในระหวางเรียน ใหมี
ทักษะ มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการประกอบอาชีพ ในสถานศึกษา และเพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาที่ไดรับการบมเพาะ ใหมีศักยภาพการเปนผูระกอบการ ไดดี ทั้งอาชีพ และบริการ อันเปนแนวทางใน
การประกอบวิชาชีพตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกการเปนผูประกอบการในอนาคต
5.2 เพื่อฝกทักษะในการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.1.2...........................................................................................................................................
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดฝกการเปนผูประกอบการ
6.2.2...........................................................................................................................................
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ปงบประมาณ 2559
ลําดับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.วางแผนและ
สํารวจโครงการ
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมตั ิ
โครงการ
4. ดําเนินงาน
ตามโครงการ
5. สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

บํารุงการศึกษา

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ . ดําเนินงาน
5,000

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุอุปกรณในการจัด

จํานวน 5,000

บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท

9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณไดรับความรูความเขาใจในการ
เปนผูประกอบการ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 25
โครงการ พัฒนาสื่อการแนะแนวการศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปการศึกษา ทางงานแนะแนวฯ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ จะออก
ทําการแนะแนวการศึกษา ตามโรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในการ
ออกแนะแนวแตละครั้งสื่อที่ใชในการแนะแนวประกอบดวย โปรเจ็คเตอร ชุดลําโพง เครื่องเสียงขนาดเล็ก และ
คอมพิวเตอรโนตบุค แตเนื่องจากสื่อดังกลาวทางงานแนะแนวฯ ยังไมมีเปนของงานแนะแนวฯ ในการออก
แนะแนวแตละครั้งตองยืมแผนกวิชาและงานตางๆ ในบางครัง้ ทําใหการแนะแนวไมมีสือ่ ทีใ่ ชครบสมบูรณ ทํา
ใหประสิทธิภาพในการแนะแนวก็ลดลง ดังนั้น เพื่อทําใหการแนะแนวฯ มีประสิทธิภาพเพือ่ สงผลใหยอด
นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น งานแนะแนวฯ จึง
จัดทําโครงการพัฒนาสื่อการแนะแนวการศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ ขึ้น

ภาพการใชสื่อในการแนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ ประจําปการศึกษา 2558

5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหงานแนะแนวฯ มีสื่อทีใ่ ชในการแนะแนวการศึกษาตอที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ
5.2 เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียนตอที่วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สื่อที่ใชในการแนะแนวประกอบดวยโปรเจ็คเตอร ชุดลําโพง เครื่องเสียงขนาดเล็ก
จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1งานแนะแนวฯ มีสื่อทีใ่ ชในการแนะแนวการศึกษาตอที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปงบประมาณ 2559

ลําดับ

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

1.วางแผนและสํารวจโครงการ
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
30,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 แผน DVD จํานวน 100 แผนๆ ละ 5 บาท

รวมเปนเงิน

500 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1 โปรเจ็คเตอร จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท
8.4.2 ชุดลําโพง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท
8.4.3 เครื่องคัดลอกแผน DVD จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 งานแนะแนวฯ มีสื่อทีใ่ ชในการแนะแนวการศึกษาตอที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ
9.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียนตอที่วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 26
1. ชื่อโครงการ แขงขันกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2558
2. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ
3. ความสอดคลองกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ยุทศาสตรที่ 8
สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธที่
22
สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมดานกีฬาและ
นันทนาการ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตร
ดานมาตรฐานของผูเรียนใหมีสุขภาพพลานามัยทีด่ ี มีน้าํ ใจเปนนักกีฬา และมีมาตรฐานดานการกีฬาสูงขึ้นอีก
ทัง้ เปนการใชกระบวนการทางกีฬา เพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีเ่ ห็นผูเรียน
เปนสําคัญ พรอมกับเปนการแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย เพื่อใหเขาสูการแขงขันในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาคและระดับชาติตอไป
ดั ง นั ้น งานกิ จ กรรมนั กเรีย น นัก ศึก ษา จึง ได จัด ทํา โครงการแข งขั น กี ฬ าสี ภ ายใน ประป
การศึกษา 2558 ในวันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา
5.2 เพื่อสงเสริมความสามัคคีและแสดงความสามารถดานการกีฬา
5.3 เพื่อไดตัวแทนเขาแขงขันกีฬาในระดับภาค และระดับชาติ
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา 2,010 คน เขารวมทํากิจกรรมฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกรที่ 15 มกราคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8. ขั้นตอนการดําเนินงาน
8.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
8.4 จัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชดําเนินโครงการ
8.5 ดําเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
10.งบประมาณในการดําเนินงาน
ใชงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป งบ กิจกรรม
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
39,700 บาท ไดแก
10.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
10.2 คาใชสอย ไดแก
10.2.1 คาเชาเต็นท
4 หลัง
จํานวน 3,200 บาท
10.2.2 คาวงดุริยางค
1 วง
จํานวน 3,000 บาท
10.2.3 คากรรมการตัดสินกีฬา
7 คน
จํานวน 2,100 บาท
10.2.4 คาเชาชุด
8 ชุด
จํานวน 4,800 บาท
10.2.5 คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท 185 คน x 50 บาท
จํานวน 9,250 บาท
10.2.6 คาเชาเครื่องเสียง
จํานวน 3,500 บาท
รวม
25,850 บาท
10.3 คาวัสดุ ไดแก
10.3.1 คาของที่ระลึก
2 ชุด
จํานวน 1,000 บาท
10.3.2 คาพลุสี
3 ชุด
จํานวน 6,000 บาท
10.3.3 คาน้ําดื่มชนิดขวด
25 โหล
จํานวน 1,500 บาท
10.3.4 น้ําอัดลม
8 ลัง
จํานวน 1,560 บาท
10.3.5 น้ําแข็ง
250 กก.
จํานวน 375 บาท
10.3.6 ลูกโปงสวรรค
200 ลูก
จํานวน 2,551 บาท
10.3.7 คาปายไวนิล ขนาด 2.4ม.x2.4ม.x150บาท 1 ปาย
จํานวน 864 บาท
รวม
13,850

11.ปญหาและอุปสรรค
ไมมี
12.ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา
12.2 นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีและมีความสามารถดานการกีฬา
12.3 นักเรียน นักศึกษา ไดเปนตัวแทนเขาแขงขันกีฬาในระดับภาค และระดับชาติ
13.การติดตามผลประเมิน
13.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
13.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 27
โครงการ โครงการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
( 23 ตุลาคม วันปยมหาราช )
1. ชื่อบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , คณะกรรมการ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทศาสตรที่
6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วั น ที่ 23 ตุ ล าคม ของทุ กป เปน วัน คล ายวั น สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเปนการรวมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยซึง่ เปนสถาบันสูงสุดและเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งสําหรับปวงชนชาวไทย ในอันทีจ่ ะไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทีม่ ีตอพสกนิกรชาวไทย และปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ไดปฏิบัติมา พรอมทั้งจัดใหมีการวางพวง
มาลาดอกไม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
5.2 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
5.3 เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา เขารวมการจัดทําโครงการ จํานวน 2,272 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ
7.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
7.4 จัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชดําเนินโครงการ
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ
7.6 ประเมินผลโครงการ
7.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันอาทิตยที่ 23 ตุลาคม 2558
สถานที่ ศาลาประชาคมอําเภอบานหมอ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
1,500 บาท ไดแก
1. พวงมาลา 1 พวง
รวม
9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 คณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ ไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมกัน
9.2 ไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
9.3 ไดรวมทําบุญเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

1,500 บาท
1,500 บาท

โครงการที่ 28
โครงการ ถวายพระพรเนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําป 2558
1. ชื่อบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , คณะกรรมการ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจาก วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหจัดทําโครงการเสริมสรางประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญของ
ชาติ ใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคม เปนวันคลาย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปกําหนดใหเปนวันพอ
แหงชาติการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปนสถาบันสูงสุดและเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
สําหรับปวงชนชาวไทย ในอันที่จะไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย และปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ไดปฏิบัติมาพรอมทั้งจัดใหมีการทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหงเพื่อถวายเปนพระราชกุศลตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหคณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
5.2 เพื่อใหคณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดรวมทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
5.3 เพื่อเปนการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา เขารวมการจัดทําโครงการ จํานวน 2,272 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษาไดนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ และไดทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงเพื่อถวายเปนพระราชกุศล

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ
7.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
7.4 จัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชดําเนินโครงการ
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ
7.6 ประเมินผลโครงการ
7.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558
สถานที่ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
17,500 บาท ไดแก
1. ธง ภปร. ขนาด 60x90
50 ผืน x 45 บาท
จํานวน 2,250
2. ปายไวนิล ขนาด 4x8 เมตร
จํานวน 4,800
3. กรวยดอกไม
1
ชุด
จํานวน 1,050
4. พานพุมเงิน พุมทอง 2 คู x 2,000 บาท
จํานวน 4,000
5. เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ 9 รูป x 300 บาท
จํานวน 2,700
6. ปจจัยถวายพระ 9 รูป x 300
จํานวน 2,700
รวม
17,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 คณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
9.2 คณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดรวมทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
9.3 คณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 29
โครงการ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี
ประจําป 2558
1. ชื่อบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , คณะกรรมการ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วันที่ 12 สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทัง้ ภาครัฐและเอกชนไดจัด
งานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เพือ่ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ
และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงปกครองบานเมืองดวยการ
ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตลอดเวลา ทําใหประชาชนตางชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ไดเปน
แมของทุกคนทัง้ ประเทศทีค่ อยใหความรักและความอบอุน ลูกอยางตอเนือ่ ง วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต
ไทยอนุสรณจึงไดจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหา
ราชินี ขึ้นเพื่อใหคณะผูบ ริหาร ครู อาจารย เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยซึง่ เปนสถาบันสูงสุดและเปนสิง่ สําคัญยิง่ สําหรับปวงชนชาวไทย ในอันทีจ่ ะไดนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย พรอมทั้งจัดใหมีกิจกรรมการทําบุญ ตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
5.2 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย
5.3 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
5.4 เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา เขารวมการจัดทําโครงการ จํานวน 2,272 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และไดทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ
7.2 จัดทําคําสัง่ มอบหมายงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
7.4 จัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชดําเนินโครงการ
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ
7.6 ประเมินผลโครงการ
7.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
สถานที่ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
8,800 บาท ไดแก
8.1.1 เครื่องไทยธรรม 9 ชุด
จํานวน
8.1.2 คาปจจัยถวายพระ 9 ชุด
จํานวน
8.1.3 ดอกไม ธูปเทียน 13 ชุด
จํานวน
8.1.4 ไวนิล ขนาด 2.4 x 4.8
จํานวน
8.1.5 รูปพระกรณียกิจ วันแม 5 แผน
จํานวน
8.1.6 ดอกไมประดับบอรด 10 คู
จํานวน
8.1.7 กรวยดอกไมสด 1 ชุด
จํานวน
8.1.8 เทปกาว 2 หนาหนาขนาดใหญ (บาง) 5 มวน
จํานวน
8.1.9 กระดาษโปสเตอร สีน้ําเงิน,สีเหลือง,สีฟา
จํานวน
สีเขียว,สีมวง,สีชมพู,สีแดง 6 แผน/สี
รวม
จํานวน

1,800 บาท
2,700 บาท
200 บาท
1,728 บาท
175 บาท
350 บาท
1,000 บาท
200 บาท
647 บาท
8,800 บาท

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 คณะผูบริหาร ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา ไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมกัน
9.2 คณะผูบริหาร ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา ไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

9.3 คณะผูบริหาร ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา ไดรวมทําบุญเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 3
โครงการ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปการศึกษา 2559
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

9

สงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจะทําการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหมในปการศึกษา 2559 โดยเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ทั่วถึง จึงตองจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหม จํานวน 1,000 แผน
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไดแผนพับประชาสัมพันธวิทยาลัยจํานวน 1,000 แผน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 การประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย สามารถกระจายไดอยางทั่วถึง
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําแผนพับประสัมพันธการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 /ธันวาคม 2558 – เมษายน
2559 / วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตอนุสรณ จังหวัดสระบุรี
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
15,000

งบ

ดําเนินงาน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 แผนพับประสัมพันธการรับนักศึกษาใหม 1,000 แผน

จํานวน 15,000 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1 ................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดแผนพับประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหม จํานวน 1,000 แผน
9.2 นักศึกษาใหมไดรูการจัดการเรียนการสอนสาขาตางๆ ของทางวิทยาลัย
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 30
โครงการ ไหวครู ประจําปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , คณะกรรมการ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ได
ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครู ทีป่ ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกนักเรียน นักศึกษา ทัง้ ในอดีตจนถึง
ปจจุบันนักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตาของศิษยทีม่ ีตอครู ซึง่ เปนประเพณีอันดีงามทีถ่ ือปฏิบัติ
มาชานาน นอกจากนี้พิธีไหวครูยังไดชวยปลูกจิตสํานึกที่ดีแกนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพิธีไหวครู ดังนั้นจึง
ไดจัดทําโครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ตั้งแตเวลา 17.31 น.–
12.11 น. บริเวณลานดานหนาองคพระวิษณุกรรมและหอประชุมอดิเรกสาร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
5.2 เพื่อเปนการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยใหคงอยูตลอดไป
5.3 เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของพิธีไหวครูทีมีตอนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางลูกศิษยและครู
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา เขารวมการจัดทําโครงการ จํานวน 2,272 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของพิธีกรรมไหวครู และสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ
7.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
7.4 จัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชดําเนินโครงการ
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ
7.6 ประเมินผลโครงการ
7.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2558
สถานที่ บริเวณลานดานหนาองคพระวิษณุกรรมและหอประชุมอดิเรกสาร
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณอุดหนุน
งบ
ดําเนินงาน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
37,500 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1 คาตอบแทนพราหมณผูประกอบพิธี 1 คน
8.1.2 กระเชาแบรนด ขนาดใหญ 9 กระเชา
8.1.3 คาอาหารวางสําหรับครู และแขกรับเชิญ 151 คน
รวม
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 คาเชาเต็นท 5 หลัง
8.2.2 คาชอดอกไมมอบสถานประกอบการ 6 ชุด
8.2.3 คาบายศรี พวงมาลัยและดอกไมสด 1 ชุด
8.2.4 คาพวงมาลัย 2 ชาย และผา 3 สี 1 ชุด
8.2.5 คาเครื่องกระยาบวช/ผลไมมงคล 1 ชุด
8.2.6 คาปจฉะมังสาหาร 1 ชุด
รวม
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 รางวัลประกวดพาน (ขนมปงปบ) 6 ชุด
8.3.2 กาแฟทรีอินวัน 3 ถุง
8.3.3 โอวัลติน 2 ถุง

จํานวน 3,511 บาท
จํานวน 9,111 บาท
จํานวน 3,111 บาท
15,511 บาท
จํานวน 4,111
จํานวน 3,111
จํานวน 2,111
จํานวน 311
จํานวน 1,511
จํานวน 3.111
13,811

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน 1,621 บาท
จํานวน 318 บาท
จํานวน 221 บาท

8.3.4 ถวยกาแฟชนิดกระดาษ 6 แพ็ค
8.3.5 ชอนพลาสติก 4 แพ็ค
8.3.6 กระดาษทิชชู 5 กลอง
8.3.7 น้ําผลไม 8 กลอง
8.3.8 น้ําดื่มชนิดแกว 15 ลัง
8.3.9 ปายไวนิล 2.4*4.8 เมตร 2 ปาย
รวม

จํานวน 451 บาท
จํานวน 240 บาท
จํานวน 225 บาท
จํานวน 611 บาท
จํานวน 1,151 บาท
จํานวน 3,456 บาท
8,178 บาท

9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของพิธีกรรมไหวครู และสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของวิทยาลัยฯ
9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู
9.4 นักเรียน นักศึกษา และอาจารยไดพบปะและสรางความสัมพันธนอกเหนือในชั้นเรียน
11.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
11.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 31
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๕๘
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหนักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช. และ
ปวส. ไดมีการออกฝกประสบการณจริง เปนระยะเวลา ๑ ภาคเรียน โดยใหนักเรียน นักศึกษา มีการฝก
ปฏิบัติงานเพื่อเปนการฝกทักษะ และเสริมสรางประสบการณตรง และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงไดดําเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนออกฝก
ประสบการณจริงในสถานประกอบการ เพื่อชีแ้ นะแนวทางในการปฏิบัติตน กฎกติกา ขอบังคับ ในระหวางทํา
การฝกอยูในสถานประกอบการ
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจกฎระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยฯ และสถาน
ประกอบการ ในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาการออกฝกประสบการณจริง
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจขั้นตอนและกระบวนการในการออกฝกประสบการณจริง ตั้งแต
เริ่มตนจนเสร็จสิ้น
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการฝกประสบการณจริง จํานวน - คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับรูแนวทางการปฏิบัติตัวใหถูกตองและเหมาะสมในการออกไป
ฝกประสบการณจริง

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ลําดับ

กิจกรรม

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ของ

ของ

กิจกรรม

กิจกรรม

1.

เสนอโครงการ

นักศึกษา

นักศึกษา

2.

แตงตั้ง
คณะกรรมการ

นักศึกษา

นักศึกษา

3.

ประชุม

นักศึกษา

นักศึกษา

ปงบประมาณ 2559 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ดําเนินการ
4.

ดําเนินการ

นักศึกษา

นักศึกษา

5.

รายงานผล

นักศึกษา

นักศึกษา

7.1 ระยะเวลาระหวาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๘
7.2 สถานที่ดําเนินงาน ณ หอประชุมอดิเรกสาร
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

2,300 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1......................................................-...........................................จํานวน....................บาท
8.1.2.......................................................-..........................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1.........................................................-.......................................จํานวน....................บาท
8.2.2........................................................-........................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1. ปายไวทนิล ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.2 ปายไวทนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.3 น้ําดื่ม – อาหารวาง จํานวน 50 ที่

ส.ค.

ก.ย.

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1.........................................................-.......................................จํานวน....................บาท
8.4.2..........................................................-......................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ไดรับฟงการชี้แจงขอมูลการฝก
ประสบการณจริง การปฏิบัติตัวของนักเรียน นักศึกษาใหถูกตองและเหมาะสมเมื่อออกฝกประสบการณจริง
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ
10.2 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 32
โครงการ ปจฉิมนิเทศฝกปฏิบัติอาชีพของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีไดแลกเปลีย่ นความรูและประสบการณในการฝกปฏิบัติอาชีพ
ตามสาขาวิชา ชางซอมบํารุง ในสถานประกอบการ โดยมีการมอบหมายใหมีหัวหนากลุมนักเรียน นักศึกษา
ของแต ล ะสถานประกอบการ ได นํ า ข อ มู ล จากเพื่อ นร ว มสถานประกอบการมาเล าสูกัน ฟ ง และใหส ถาน
ประกอบการไดมีโอกาสรับทราบขอมูล ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดใหขอแนะนําในการฝก
ปฏิบัติอาชีพ ทั้งในสิ่งที่การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การอยูรวมกับผูอื่น การดําเนินชีวิตในรูปแบบที่พอเพียง
และการอยูรวมกันอยางรูรักสามัคคี
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นในการฝกอาชีพในสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อหาทาง
แกไข
5.2 เพื่อรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานตางๆ
5.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในสายอาชีวศึกษาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.4 เพื่อสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูแทนจากสถานประกอบการจํานวน 8 คน
6.1.2 ผูปกครองนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี จํานวน 60 คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษาทวิภาคี จํานวน 30 คน
6.2เชิงคุณภาพ

6.2.1 ศึกษาการพัฒนาการในการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
6.2.2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการมีสวนรวม
6.2.3 อบรมกิริยามารยาท การพูด การบริหารเวลา เพื่อใหเกิดการฝกปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.2.4 ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี มีความอดทน
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ

ปงบประมาณ 2559 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

กิจกรรม

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

1.
2.
3.
4.
5.

เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประชุมดําเนินการ
ดําเนินการตามนโยบาย
รายงานผล
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
7.2 สถานทีในการดําเนินงาน สาขาวิชาชางซอมบํารุงอุตสาหกรรม

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1,500 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน 1,500 บาท
8.2.2...............................................-.................................................จํานวน....................บาท

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1................................................-................................................จํานวน....................บาท
8.3.2................................................-................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2................................................-................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาทวิภาคีมีคุณภาพ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.2 แนวทางในการควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
9.3 ความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ และผูปกครอง
9.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณในการลงพื้นที่ปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี เพื่อนําสาระที่
ไดมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.5 การบูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกันระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากการสังเกตการณ
10.2 จากสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 33
โครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2559
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การสรางความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณแขงขัน ปจจุบัน
และอนาคตจําเปนตองมีกําลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การศึกษาซึง่ เปนเครือ่ งมือสําคัญในการผลิต
กําลังคน สูงานอาชีพจึงตองมีการพัฒนาใหตรงตามความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการ
ศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเรียนตองเนนการเรียนรูแ บบบูรณาการ การเรียนดวยการปฏิบัติจริง และการประเมินตาม
สภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของทางวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน และตรง
ตามเปาหมายของหลักสูตร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงไดจัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการการจัดการศึกษา
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกต
ความรูมาใช เพื่อปองกัน และแกปญหาในงานอาชีพ และการดํารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความถนัด ความ
สนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล รวมทัง้ ใหมีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคูณลักษณะอันพึง
ประสงคใหแกผูเ รียน ซึง่ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูท างทฤษฎีอันเปนสากล
และภูมิป ญญามาพั ฒนาผูร ั บ การศึกษาให นําความรูค วามสามารถในการปฏิบัติ และมีส มรรถนะสามารถ
นําไปใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจบทบาทและหนาที่ของครูฝกในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อสรางความสัมพันธ ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1.ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคี และนักเรียน นักศึกษาของสาขาที่เปดสอนระบบทวิภาคี หรือผูที่
เกี่ยวของจํานวน 50 คน
6.1.2 ครูฝกในสถานประกอบการที่เขารวมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 20 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานประกอบการที่เขารวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2559 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
3. ประชุมวางแผนและ
มอบหมายงาน
4. ปฏิบัติตามแผนงาน
5. ติดตามผลประเมินผล
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

7.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระหวาง เดือนมกราคม 2559 ถึง มีนาคม 2559
7.2 สถานที่ในการดําเนินงาน ณ หองประชุม 3

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1................................................-................................................จํานวน....................บาท
8.1.2...............................................-.................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1................................................-................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..............................................-..................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.3.1 ปายไวนิลโครงการประชุม

จํานวน 1 แผน

8.3.2 คาอาหารกลางวัน

จํานวน 70 คน

8.3.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 70 คน

8.3.4 สติกเกอรใส A4

จํานวน 2 หอ

8.3.5 กระดาษเกียรติบัตร

จํานวน 2 หอ

8.3.6 กรอบรูป

จํานวน 20 บาน

8.3.7 กระเชาของที่ระลึก

จํานวน 7 กระเชา

8.3.8 ซองใสเอกสาร

จํานวน 2 หอ

9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครูฝกของสถานประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี
9.2 ครูฝกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝกอาชีพใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
9.3 สถานประกอบการใหความรวมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น

9.4 วิทยาลัยฯรับทราบปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนทีผานๆ มา และนํามาวางแผนใน
การพัฒนาผูเรียนใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากการสังเกตการณ
10.2 จากสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 34
โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําปการศึกษา ๑/๒๕๕๙
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหนักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช. และ
ปวส. ไดมีการออกฝกประสบการณจริง เปนระยะเวลา ๑ ภาคเรียน โดยใหนักเรียน นักศึกษา มีการฝก
ปฏิบัติงานเพื่อเปนการฝกทักษะ และเสริมสรางประสบการณตรง และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงไดดําเนินจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนออกฝก
ประสบการณจริงในสถานประกอบการ เพื่อชีแ้ นะแนวทางในการปฏิบัติตน กฎกติกา ขอบังคับ ในระหวางทํา
การฝกอยูในสถานประกอบการ
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจกฎระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยฯ และสถาน
ประกอบการ ในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาการออกฝกประสบการณจริง
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจขั้นตอนและกระบวนการในการออกฝกประสบการณจริง ตั้งแต
เริ่มตนจนเสร็จสิ้น
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการฝกประสบการณจริง จํานวน - คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับรูแนวทางการปฏิบัติตัวใหถูกตองและเหมาะสมในการออกไป

ฝกประสบการณจริง
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ลําดับ

กิจกรรม

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ของ
กิจกรรม

ของ
กิจกรรม

1.

เสนอโครงการ

นักศึกษา

นักศึกษา

2.

แตงตั้ง

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

ปงบประมาณ 2558 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

คณะกรรมการ
3.

ประชุม
ดําเนินการ

4.

ดําเนินการ

นักศึกษา

นักศึกษา

5.

รายงานผล

นักศึกษา

นักศึกษา

7.1 ระยะเวลาระหวาง เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๘
7.2 สถานที่ดําเนินงาน ณ หอประชุมอดิเรกสาร
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1,500 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1......................................................-...........................................จํานวน....................บาท
8.1.2.......................................................-..........................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1.........................................................-.......................................จํานวน....................บาท
8.2.2........................................................-........................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1. ปายไวทนิล ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร จํานวน 1 แผน

ส.ค.

ก.ย.

8.3.2 ปายไวทนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.3 น้ําดื่ม – อาหารวาง จํานวน 50 ที่
8.4 ครุภณ
ั ฑ ไดแก
8.4.1.........................................................-.......................................จํานวน....................บาท
8.4.2..........................................................-......................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ไดรับฟงการชี้แจงขอมูลการฝก
ประสบการณจริง การปฏิบัติตัวของนักเรียน นักศึกษาใหถูกตองและเหมาะสมเมื่อออกฝกประสบการณจริง
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ
10.2 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 35
โครงการ ปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําปการศึกษา 1/2559
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และ
ปวส. ไดมีการออกฝกประสบการณจริง เปนเวลา ๑ ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงไดจัด
โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริงนี้ เพือ่ สรุปปญหาและอุปสรรคในการออกฝก
ประสบการณจริง และแนวทางในการแกปญหาในการออกฝกประสบการณจริงในครั้งตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรุปปญหาและอุปสรรคในการออกฝกประสบการณจริง และการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อกําหนดแนวทางในการแกปญหาในการออกฝกประสบการณจริงครั้งตอๆ ไป ใหดียิ่งขึ้น
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ในระดับชั้นปวช. และปวส. จํานวน - คน เขารวม
โครงการปจฉิมนิเทศ
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทําใหรูถึงปญหาอุปสรรคในการออกฝกประสบการณจริง รวมถึงการแกปญหาในการออกฝก
ประสบการณจริงในครั้งตอไป

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ลําดับ

กิจกรรม

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ของ

ของ

กิจกรรม

กิจกรรม

๑.

เสนอโครงการ

นักศึกษา

นักศึกษา

๒.

แตงตั้ง
คณะกรรมการ

นักศึกษา

นักศึกษา

๓.

ประชุม

นักศึกษา

นักศึกษา

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ดําเนินการ
๔.

ดําเนินการ

นักศึกษา

นักศึกษา

๕.

รายงานผล

นักศึกษา

นักศึกษา

7.1 ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๕๙
7.2 สถานที่ดําเนินงาน ณ หอประชุมอดิเรกสาร
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................-..............................................จํานวน....................บาท

ส.ค.

ก.ย.

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ปายไวทนิล ขนาด ๑.๕ x ๓.๕ เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.2 ปายไวทนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.2 น้ําดื่ม – อาหารวาง จํานวน 30 ที่
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1...................................................-.............................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 การปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ไดสรุปปญหาและอุปสรรคในการออกฝก
ประสบการณจริงและการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกปญหาในการออกฝกประสบการณจริงครั้งตอๆ ไป ใหดี
ยิ่งขึ้น10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ
10.2 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 36
โครงการ ปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ประจําปการศึกษา 2/2558
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และ
ปวส. ไดมีการออกฝกประสบการณจริง เปนเวลา 1 ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงไดจัด
โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริงนี้ เพือ่ สรุปปญหาและอุปสรรคในการออกฝก
ประสบการณจริง และแนวทางในการแกปญหาในการออกฝกประสบการณจริงในครั้งตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรุปปญหาและอุปสรรคในการออกฝกประสบการณจริง และการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อกําหนดแนวทางในการแกปญหาในการออกฝกประสบการณจริงครั้งตอๆ ไป ใหดียิ่งขึ้น
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ในระดับชั้นปวช. และปวส. จํานวน - คน เขารวม
โครงการปจฉิมนิเทศ
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทําใหรูถึงปญหาอุปสรรคในการออกฝกประสบการณจริง รวมถึงการแกปญหาในการออกฝก
ประสบการณจริงในครั้งตอไป

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ

กิจกรรม

ผลผลิต
ของ

ตัวชี้วัด
ของ

กิจกรรม

กิจกรรม

1.

เสนอโครงการ

นักศึกษา

นักศึกษา

2.

แตงตั้ง
คณะกรรมการ

นักศึกษา

นักศึกษา

3.

ประชุม

นักศึกษา

นักศึกษา

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ดําเนินการ
4.

ดําเนินการ

นักศึกษา

นักศึกษา

5.

รายงานผล

นักศึกษา

นักศึกษา

7.1 ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม 2559 – มีนาคม 2559
7.2 สถานที่ดําเนินงาน ณ หอประชุมอดิเรกสาร
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2,500 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ปายไวทนิล ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.2 ปายไวทนิล ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร จํานวน 1 แผน
8.3.2 น้ําดื่ม – อาหารวาง จํานวน 50 ที่

ส.ค.

ก.ย.

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1...................................................-.............................................จํานวน....................บาท
8.4.2...................................................-.............................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 การปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณจริง ไดสรุปปญหาและอุปสรรคในการออกฝก
ประสบการณจริงและการปฏิบัติงาน แนวทางในการแกปญหาในการออกฝกประสบการณจริงครั้งตอๆ ไป ใหดี
ยิ่งขึ้น10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ
10.2 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการที่ 37
โครงการ ศึกษาดูงาน (ทุกสาขาวิชา)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

6

สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู และการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองทําการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่
จะชวยเสริมสรางประสบการณและจุดประกายความคิดในการเรียนรูของนักเรียน อันเปนการตอบสนอง
นโยบายของการจัดการอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสไดศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาเรียนของนักเรียน
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
5.2 เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
5.3 เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาในสวนของการศึกษาดูงานของนักเรียน
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณจากการศึกษาดูงาน อันนําไปสูการเรียนรูดานวิชาชีพ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1.................................................................................................................................................
7.2.................................................................................................................................................

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน ............................................................................... งบ .............................................
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........................................บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ไดรับประสบการณจาก การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2........................................................................................................................................................

โครงการที่ 38
โครงการ ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในทุกปการศึกษาจะมีผูสําเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ออกไปแลว
สามารถศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เปนจํานวนมากในแตละป ผูส ําเร็จการศึกษาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่
สะทอนใหเห็นถึ งความสํ าเร็ จ หรือลมเหลวในการจัดการเรีย น การสอนของสถานศึกษานั้น ๆ ดังนั้น การ
ติดตามผูสําเร็จการศึกษา จึงเปนวิธีที่จะไดขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนเปนการให
ความชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษา
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจะไดทราบขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในดานการทํางาน ศึกษาตอ และวางงาน
5.2 เพื่อแกไขปญหาและสาเหตุการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา
5.3 เพื่อหานําขอมูลมาประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียน การสอนอาชีวศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สามารถติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
ในระดับ ปวช. ไดจํานวน 400 คน
6.1.2 สามารถติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
ในระดับ ปวส. ไดจํานวน 400 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1นําขอมูลมาใชในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปงบประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.วางแผนและ
สํารวจโครงการ
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมตั ิ
โครงการ
4. ดําเนินงาน
ตามโครงการ
5. สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

2,500

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คาดวงแสตมป จํานวน 800 ดวง ดวงละ 3 บาท เปน จํานวน 2,500 บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดขอมูลนักเรียน-นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 ในดานการศึกษาตอมีงานทํา
และวางงาน
9.2 นําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 39
โครงการ ประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญประจําปการศึกษา 2559
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

6

สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่

19

สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยพิธีการและประเพณีงานลูกเสือวิสามัญ กําหนดใหมีการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
ใหกับลูกเสือใหม เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูงานลูกเสือ และสรางขวัญกําลังใจใหผูเขารวมประกอบพิธี
วัตถุประสงค
5.1 เพื่อดําเนินงานตามพิธีการและประเพณีลูกเสือวิสามัญ
5.2 เพื่อประดับแถบ 2 สี ใหลูกเสือใหม
5.3 เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกลูกเสือวิสามัญ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ใหกับนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 จํานวน 520 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
6.2.2 รักษาประเพณีอันดีงามของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ/ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ /
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จาก

งบ

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

6,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 แถบสี

จํานวน 5,000

บาท

8.3.2 เครื่องบวงสรวง

จํานวน 1,000

บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจในการทํากิจกรรม
9.2 ลูกเสือใหมเขารวมประดับแถบสี 520 คน
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 4
โครงการ จัดซื้อวัสดุซอมคอมพิวเตอร
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและงานหองสมุด
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13 สงเสริมการบริหารจัดการ วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

ตัวชี้วัดที่

28 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ ครุภณ
ั ฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยงานวิทยบริการและงานหองสมุด ไดสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองอินเตอรเน็ตและ
ไดพบวาบางเครื่องชํารุด มีอุปกรณที่เสีย เนื่องจากสภาพการใชงานมานานปจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ
มาซอมแซมใหใชงานไดตามปรกติ ทั้งนี้ งานวิทยบริการจึงจัดทําโครงการซื้อวัสดุซอมคอมพิวเตอรขึ้นเพื่อให
นักศึกษาไดใชงานคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณยิ่งขึ้น
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดใชคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเองใหมีความทันสมัยและพรอมใชในการสืบคนหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันตอความตองการ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วัสดุซอมอุปกรณคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอรภายในหองสมุดมี30 เครื่อง )
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คอมพิวเตอรมีสภาพสมบูรณมากขึ้นและอยูในสภาพพรอมใชงาน
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 โครงการซื้อชั้นวางหนังสือ/ต.ค58-ก.ย59/วิทยาลัยทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ ดําเนินงาน
50,000 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1.......................................................................................จํานวน........................... บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1……………………………………………………………………………….จํานวน..........................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุซอมอุปกรณคอมพิวเตอร

จํานวน 50,000

บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1 ……………………………………………………………………………… จํานวน..........................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 หองสมุดมีบรรยากาศและสภาพภูมิทัศนอยูในสภาพที่เหมาะสม
9.2 ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะหระบบ (System Analysis)

โครงการที่ 40
โครงการ วันคริสตมาส
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 8
สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธที่
22
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเขารวมโครงการ กิจกรรมดานกีฬาและ
นันทนาการ
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วันคริสตมาสเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความรู
ความเข าใจการใช ภ าษา เพื ่อ การสื ่อสารในสถานการณตางๆ ในชี วิตประจําวั น และแสดงออกถึง ความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาและความสามารถทางดานทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไดอยาง
ถูกตองตามหลักภาษา
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในการใชภาษา
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมและกลาแสดงออก
5.3 เพื่อสงเสริมทักษะ การพูด ฟง อาน และ เขียนภาษาอังกฤษ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
เชิงปริมาณ คณะครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมทุกแผนกทุกชั้นป
เชิงคุณภาพ คณะครู เจาหนาที่ นักเรียน เขารวมกิจกรรมไดรับสาระความรู ความบันเทิงจาก
กิจกรรมวันคริสตมาส
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
12 ธันวาคม 2559
7.2 ประสานงานผูเกี่ยวของ (ซื้อวัสดุ กรรมการตัดสิน)
15 ธันวาคม 2559
7.3 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
18 ธันวาคม 2559
7.4 ดําเนินการจัดกิจกรรม
25 ธันวาคม 2559
7.5 สรุปรายงานผลกิจกรรม
10 มกราคม 2559

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ชุดตกแตงตนคริสตมาส
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 3,000 บาท
8.3.2 กระดาษการดขอบทอง (สีชมพู) จํานวน 2 รีม
จํานวน 500 บาท
8.3.3 กระดาษหอของขวัญ
จํานวน 12 แผน
จํานวน 120 บาท
8.3.4 ตุกตา
จํานวน 15 ตัว
จํานวน 3,000 บาท
8.3.5 ขนมปงปบ
จํานวน 10 ปบ
จํานวน 3,100 บาท
8.3.6 ขนมถุง
จํานวน 30 หอ
จํานวน 3,000 บาท
8.3.7 ชุดซานตาครอส
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 500 บาท
8.3.8 โฟมแผน
จํานวน 20 แผน
จํานวน 800 บาท
8.3.9 สีโปรสเตอร
จํานวน 5 ขวด
จํานวน 250 บาท
8.3.10 ลูกโปงหลากสี
จํานวน 4 ถุง
จํานวน 600 บาท
8.3.11 กระดาษอังกฤษหลากสี
จํานวน 13 แผน
จํานวน 130 บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดทราบประวัติวันคริสตมาส
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมวันคริสตมาส
9.3 นักเรียน นักศึกษาไดรับสาระความรูและความบันเทิง
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
1. แบบสอบถาม
2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม

โครงการที่ 41
โครงการ วันสุนทรภู
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปเปนวันสําคัญที่ทุกคนจะไดรวมรําลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู) ผูที่
ไดรับยกยองเกียรติคุณใหเปนกวีเอกของโลก และเปนผูที่มีพระคุณอยางสูงตอวงการภาษาไทย เพราะทานได
แตงรอยกรองบทประพันธอันมีคาไวมากมาย ผูรับผิดชอบโครงการจึงเห็นควรใหมีการจัดกิจกรรม
เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทิตาแดพระสุนทรโวหาร (ภู) ซึ่งเปนครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพบูชาอยางยิ่ง
5.วัตถุประสงค
1. เพือ่ เปนการเผยแพรประวัตแิ ละผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู) ซึ่งใหนักเรียนนักศึกษาไดรูจัก
2. เพื่อกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวันสุนทรภู
3. เพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
4. เพื่อใหนักเรียนไดรวมแสดงความกตัญู กตเวทิตาแดพระสุนทรโวหาร (ภู)
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จํานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความสนใจและเห็นคุณคาทางภาษาไทย พรอมรวมรําลึกถึง
กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4 มิถุนายน 2559
7.2 ประสานงานผูเกี่ยวของ (ซื้อวัสดุ กรรมการตัดสิน)
11 มิถุนายน 2559
7.3 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
8 มิถุนายน 2559
7.4 จัดปายนิเทศสุนทรภู
22 มิถุนายน 2559
7.5 ดําเนินการจัดกิจกรรม
26 มิถุนายน 2559
7.6 สรุปรายงานผลกิจกรรม
2 กรกฎาคม 2559

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 กระดาษการดขอบทอง (สีชมพู) จํานวน 2 รีม
จํานวน 500 บาท
8.3.2 โบวติดของขวัญ
จํานวน 9 อัน
จํานวน 90 บาท
8.3.3 กระดาษหอของขวัญ
จํานวน 9 แผน
จํานวน 90 บาท
8.3.4 แฟลชไดรฟ 16 GB
จํานวน 3 อัน
จํานวน 1,290 บาท
8.3.5 แฟลชไดรฟ 8 GB
จํานวน 3 อัน
จํานวน 1,050 บาท
8.3.6 แฟลชไดรฟ 4 GB
จํานวน 3 อัน
จํานวน 750 บาท
8.3.7 ขนมปบ
จํานวน 1 ปบ
จํานวน 350 บาท
8.3.8 ขนมปบ
จํานวน 2 ปบ
จํานวน 320 บาท
8.3.9 แม็กยิง
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1,570 บาท
8.3.10 เครื่องขยายเสียงชวยสอน
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 3,990 บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
1. นักเรียนนักศึกษาไดทราบประวัติและผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู)
2. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของวันสุนทรภู
3. นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
4. นักเรียนนักศึกษาไดรวมแสดงความกตัญู กตเวทิตาแดพระสุนทรโวหาร (ภู)
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
1. แบบสอบถาม
2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม

โครงการที่ 42
โครงการ วันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

4

สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมที่เหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการของทองถิน่ และชุมชน

กลยุทธที่

16

สงเสริมโครงการ กิจกรรม บริการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู
บุคลากรทุกฝายและนักเรียนนักศึกษาทุกสาขางาน ตามความตองการของ
ทองถิ่น ชุมชน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานวันวิทยาศาสตรจัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจาก
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปเปนวันสําคัญที่ทุกคนจะไดรวมรําลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ ผูที่ไดรับยกยองเกียรติคุณใหเปน พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และเปนผูที่มี
พระคุณอยางสูงตอวงการวิทยาศาสตร เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ผูจัด
โครงการ จึงเห็นควรใหมีการจัดกิจกรรมใหผูสนใจมีสวนรวม พรอมทั้งเกิดแนวคิดและทักษะในการศึกษา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี อีกทั้งใหนักศึกษาไดสรางผลงานในเชิงสรางสรรค
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญของวันวิทยาศาสตร
แหงชาติ
5.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเห็นความสําคัญและคุณคาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.3 เพื่อสงเสริมการแสดงความสามารถทางดานทักษะวิทยาศาสตรของนักเรียนนักศึกษา
5.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเรียนรู และสามารถนําวัสดุเหลือ
ใชมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
5.5 เพื่อนําผลงานของนักเรียนนักศึกษาสงตอระดับภาคและระดับชาติตอไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จํานวน 2,000 คน

6.2เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความสนใจและเห็นคุณคาทางวิทยาศาสตร พรอมรวมรําลึกถึง
นักวิทยาศาสตรของไทยและนักวิทยาศาสตรของโลก และนักเรียนนักศึกษามีความสนใจและไดความรูใหมๆใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.2 ประสานงานผูเกี่ยวของ (ซื้อวัสดุ กรรมการตัดสิน)
7.3 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
7.4 จัดปายนิเทศวันวิทยาศาสตร
7.5 ดําเนินการจัดกิจกรรม
7.6 สรุปรายงานผลกิจกรรม
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
10,000

7 กรกฎาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559
20 กรกฎาคม 2559
27 กรกฎาคม 2559
18 สิงหาคม 2559
3 กันยายน 2559

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 กระดาษการดขอบทอง (สีชมพู)
8.3.2 โบวติดของขวัญ
8.3.3 กระดาษหอของขวัญ
8.3.4 แฟลชไดรฟ 16 GB
8.3.5 แฟลชไดรฟ 8 GB
8.3.6 กาวน้ําใส
8.3.7 ขนมปบ
8.3.8 ขนมปบ
8.3.9 กระดาษโปสเตอร
8.3.10 เครื่องขยายเสียงชวยสอน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2 รีม
8 อัน
9 แผน
3 อัน
3 อัน
10 อัน
1 ปบ
2 ปบ
10 แผน
2 เครื่อง

จํานวน 500
จํานวน 80
จํานวน 90
จํานวน 1,290
จํานวน 1,050
จํานวน 150
จํานวน 350
จํานวน 320
จํานวน 60
จํานวน 4,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8.3.11 สีผสมอาหาร
8.3.12 ฟวเจอบอรดแผนใหญ
8.3.13 ฟวเจอบอรดแผนเล็ก
8.3.14 กากเพชรเม็ดเล็กขวดใหญ
8.3.15 กาวสองหนา
8.3.16 ปายไวนิล
8.4 ครุภัณฑ ไดแก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
6
6
4
6
1

สี
แผน
แผน
ขวด
อัน
อัน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

30
270
180
560
270
300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติ และความสําคัญของวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
9.2 นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9.3 นักเรียนนักศึกษาแสดงความสามารถทางดานทักษะวิทยาศาสตร
9.4 นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเรียนรู และสามารถนําวัสดุเหลือใชมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
9.5 นักเรียนนักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานของตนเอง และมีผลงานสงตอภายนอกตอไป
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สังเกตการเขารวมกิจกรรม
10.3 ผลงานนักเรียนนักศึกษา

โครงการที่ 43
โครงการ วันภาษาไทย
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเปนมรดกที่ล้ําคาที่บรรพบุรุษสรางสรรคไวใหแกปวงชนชาวไทย และเปนเอกลักษณที่แสดง
ถึงความเปนเอกภาพของชาติมาจนถึงปจจุบัน อีกทัง้ ยังเปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการสือ่ สารเพื่อสรางความเขาใจ
และความสัมพันธทีด่ ีตอกัน ปจจุบันการใชภาษาไทยประสบกับปญหาภาษาวิบัติ ความสามารถในการใช
ภาษาดอยลง และเปนภาษาทีถ่ ูกมองขาม ดังนั้นจึงจําเปนตองรวมมือกันสรางความตระหนักใหเห็นคุณคา
และเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยใหถูกตอง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดดี
และมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 ทีก่ ําหนดใหวันที่
29 กรกฎาคม ของทุกปเปนวันภาษาไทยแหงชาติ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผูรับผิดชอบ
โครงการจึงดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นในวันภาษาไทยแหงชาติเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาอันดีงานของไทยใหคงสืบตอไป
5.วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญของภาษาไทยแหงชาติ
2. เพือ่ ใหนักเรียนนักศึกษาไดเห็นความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยมีความรักและมีจิตสํานึกที่ดี
ในความเปนไทย พรอมทั้งชวยกันอนุรักษภาษาไทยใหคงสืบไป
3. เพื่อสงเสริมการแสดงความสามารถทางดานทักษะภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษา
4. เพื่อสนับสนุนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในดานการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จํานวน 2,800 คน
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของวันภาษาไทยมีความตระหนักและ
มีจิตสํานึกที่ดีในความเปนไทย

2. นักเรียนนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประวัติ ความสําคัญของวันภาษาไทย
3. นักเรียนนักศึกษารัก และภูมิใจในความเปนไทย
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
8 กรกฎาคม 2559
7.2 ประสานงานผูเกี่ยวของ (ซื้อวัสดุ กรรมการตัดสิน)
11 กรกฎาคม 2559
7.3 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
8 กรกฎาคม 2559
7.4 ดําเนินการจัดกิจกรรม
29 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แตงกายดวยชุดไทยเพื่อแสดงความระลึกถึงวันภาษาไทย
7.5 สรุปรายงานผลกิจกรรม
4 สิงหาคม 2559
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
10,000
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 กระดาษการดขอบทอง สีเขียว
จํานวน 2 รีม
จํานวน 500 บาท
8.3.2 โบวติดของขวัญ
จํานวน 9 อัน
จํานวน 180 บาท
8.3.3 กระดาษหอของขวัญ
จํานวน 9 แผน
จํานวน 200 บาท
8.3.4 แฟลชไดรฟ 16 GB
จํานวน 3 อัน
จํานวน 1,720 บาท
8.3.5 แฟลชไดรฟ 8 GB
จํานวน 3 อัน
จํานวน 1,750 บาท
8.3.6 แฟลชไดรฟ 4 GB
จํานวน 3 อัน
จํานวน 1,000 บาท
8.3.7 ขนมปบ
จํานวน 1 ปบ
จํานวน 350 บาท
8.3.8 ขนมปบ
จํานวน 2 ปบ
จํานวน 310 บาท
8.3.9 แม็กยิง
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1,570 บาท
8.3.10 เครื่องชวยพูด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 3,990 บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท

9.ผลที่คาดวาไดรับ
1. เผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติ และความสําคัญของวันภาษาไทย
2. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของวันภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีในความเปน
ไทย
3. นักเรียนนักศึกษาไดแสดงความสามารถทางดานทักษะภาษาไทย
4. นักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
1. แบบสอบถาม
2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม

โครงการที่ 44
โครงการ : มอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ : งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

4

เสริมสรางคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูป ระกอบการและสถาบันการศึกษา

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ กําลงจะสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหนักเรียน-นักศึกษา ที่มุงมั่นและพยายาม จนประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จึงไดจัดโครงการมอบประกาศนียบัตร
ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อเปนแรงจูงใจและยกยองนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนจบการศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และยกยองนักเรียน-นักศึกษาใหตั้งใจเรียน และเรียนจนจบการศึกษา
5.2 เพื่อใหนักเรียน-นักศึกษาเห็นความสําคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา เขารวมโครงการ
ปวช.3 จํานวน 414 คน ปวส.2 จํานวน 583 คน ทัง้ หมด 997 คน
6.2 เชิงคุณภาพ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหนักเรียน-นักศึกษา ในการเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 12 มีนาคม 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

เรียนฟรี 15 ป
80,000

งบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..........................................-............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..........................................-......................................... จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ดอกไมแจกันดอกไมประดับโพเดียม 6 ชุด ชุดละ 650 บาท
จํานวน 3,900 บาท
8.3.2 ดอกไมประดับหนาเวทีดานบนและดานลาง 2 ชุด ชุดละ 4,550 บาท
จํานวน 9,100 บาท
8.3.3 ดอกไมประดับแทนรับใบประกาศนียบัตร 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
จํานวน 5,000 บาท
8.3.4 ดอกไมประดับซุมทางเขางานและซุมสําหรับถายรูป 2 ชุด ชุดละ 4,600 บาท
จํานวน 9,200 บาท
8.3.5 โอเอซิส 5 ลัง ลังละ 650 บาท

จํานวน 3,250 บาท

8.3.6 คาไทยธรรมถวายพระ 5 ชุด ชุดละ300 บาท

จํานวน 1,500 บาท

8.3.7 คาอาหารถวายพระ 5 ชุด ชุดละ 300 บาท

จํานวน 1,500 บาท

8.3.8 ดอกไม ธูป เทียน 10 ชุด ชุดละ 30 บาท

จํานวน 300

บาท

8.3.9 ปายไวนิล ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร 2 ปาย ปายละ 1,800 บาท
จํานวน 3,600 บาท
8.3.10 กระเชาแบรนด ขนาดใหญ 1 กระเชา กระเชาละ 1,600 บาท
จํานวน 1,600 บาท
8.3.11 คาอาหารวาง 1 มื้อ 135 คน คนละ 30 บาท

จํานวน 4,050 บาท

8.3.12 น้ําผลไม 6 กลอง กลองละ 90 บาท

จํานวน 540

บาท

8.3.13 กระดาษทิชชูแบบกลอง 6 กลอง กลองละ 100 บาท จํานวน 600 บาท
8.3.14 น้ําแข็ง 2 ถุง ถุงละ 55 บาท

จํานวน 110

บาท

8.3.15 ถุงดํา ขนาด 28 x 36 นิ้ว 10 หอ หอละ 85 บาท จํานวน 850

บาท

8.3.16 แกวกระดาษ 5 หอ หอละ 60 บาท

จํานวน 300

บาท

8.3.17 คาเชาเกาอี้ 997 ตัว ตัวละ 10 บาท

จํานวน 9,970 บาท

8.3.18 นมเปรี้ยวดัชมิลล 997 กลอง กลองละ 10 บาท จํานวน 9,970 บาท

8.3.19 ขนมปงไสหมูหยอง 997 ชิ้น ชิ้นละ 10 บาท

จํานวน 9,970 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1 ......................................................................................จํานวน...................บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
9.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา จะมีความพยายามและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
9.3 มีความผูกพันและรักสถาบัน ฯ เห็นคุณคาของการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 45
โครงการ รณรงคสวมหมวกกันน็อก 100 %
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ. งานปกครอง
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

10

สงเสริมการวิเคราะหและจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุลําดับตนของการเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการของคนไทยโดยเฉพาะ
เสียชีวิตสวนใหญรอยละ 40 เนือ่ งจากการใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในชวงเทศกาลมีผูเ สียชีวิตเพิม่ สูงขึ้น
ถึงรอยละ 80 หรือเฉลี่ยผูเสียชีวิตจากการขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนตประมาณวันละ 24 คน ดังนั้น
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติทีศ่ ูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน ประกาศใหป 2554 เปนตนไปเปนปแหง
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % เพือ่ เปนการลดความสูญเสียในกลุม ทีม่ ีความเสีย่ งตอการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใชรถจักรยานยนตโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ เล็งเห็นความสําคัญของโครงการจึงจัดทําโครงการนี้
ขึ้นมาเพื่อรณรงคใหนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ และชุมชนมาสวมหมวกกันน็อก 100 %
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชรถในถนน
5.2 เพื่อเพือ่ รณรงคการสวมหมวกกันนอกทั้งคนขับและคนซอน
5.3 เพื่อสงเสริมภาพลักษณของวิทยาลัยฯ ในการใหความรวมมือกับภาครัฐในการรณรงคสวมหมวก
กันนอก 100%
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ผูขับขี่รถจักรยานยนตมาวิทยาลัยฯ สวมหมวกกันนอกรอยละ 98

6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนตมีความปลอดภัยและลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6.2.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักดานความปลอดภัย
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ตลอดปการศึกษา 2/58 – 2/59 // 1 ต.ค. 58 – 30 ส.ค.59
7.2 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
3,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ปายไวนิล

จํานวน 3,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน – นักศึกษามีสวนรวมในการแกปญหาและเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต
9.2 ลดความรุนแรงและสูญเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต
9.3 วิทยาลัยฯ เกิดภาพลักษณที่ดีมนการสงเสริมและใหความรวมมือกับภาครัฐรวมรณรงคสวมหมวก
กันน็อก 100 %

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน – นักศึกษา
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 46
โครงการ ขับขี่ปลอดภัยและบรรเทาสาธารภัย
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานปกครอง
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

10

สงเสริมการวิเคราะหและจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพปจจุบันนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีการใชรถจักรยานยนตมาก
ขึ้นแตยังขาดประสบการณและความรูในการใชรถ ใชถนน จนทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ดังนั้นเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกในดานความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา จึงไดจัดทําโครงการ
นี้ขึ้นเพื่อลดปญหาดังกลาว
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่ออบรมใหความรูการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
5.2 เพื่ออบรมใหความรูกฎหมายจราจร
5.3 อบรมใหความรูการปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 อุบัติเหตุจากรถจักยานยนตลดลง
6.2.2 นักศึกษาเกิดความรูและทักษะในการขับขี่อยางปลอดภัย
6.2.3 นักศึกษามีความรูและมีสวนรวมในการปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ปการศึกษา 2559
7.2. หองโสตทัศนศึกษา

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
3,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คาปายไวนิล

จํานวน 3,000

บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1..........................................................................................................................................................
9.2..........................................................................................................................................................
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1........................................................................................................................................................
10.2........................................................................................................................................................

โครงการที่ 47
โครงการ ขับขีป่ ลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผูรับผิดชอบรวม
งานปกครอง
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
10
สงเสริมการวิเคราะหและจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพปจจุบันนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีการใชรถจักรยานยนตมากขึ้น
จากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาเขาใหมระดับ ปวช.1 ซึ่งอายุครบ 18 ป สามารถสอบทําใบขับขี่ และใช
รถไดตามกฎหมายแตยังขาดประสบการณและความรูในการใชรถใชถนนจนทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ดังนั้นจึง
จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปญหาดังกลาว
5.วัตถุประสงค
5.1 จัดอบรมใหความรูการขับขี่รถจักรยายนตอยางปลอดภัย
5.2 จัดอบรมใหความรูกฎหมายจราจร
5.3 จัดสอบทําใบขับขี่รถจักรยานยนตรวมกับขนสงจังหวัดสระบุรี
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณทุกสาขาวิชารวม 70 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 อุบัติเหตุจากรถจักรยายนตภาคเรียนที่ 1/57 ลดลง 50 เปอรเซ็นต
6.2.2 นักศึกษาสอบผานทําใบขับขี่รอยละ 90 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มกราคม – ธันวาคม 2559
7.2 ณ หอประชุมอดิเรกสาร
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 คาอาหารวา
จํานวน 5,000 บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1.........................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีผูเขารวมโครงการครบ 70 คน
9.2 นักศึกษาสอบทําใบขับขี่ผานรอยละ 90
9.3 อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตลดลงจากเดิมรอยละ 50
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 เอกสารการสรุปรายงานผลทายโครงการ

โครงการที่ 48
โครงการ สุมตรวจสารเสพติด
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานปกครอง
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

10

สงเสริมการวิเคราะหและจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยนโยบายของรัฐในการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหารายแรงระดับชาติทําลายทั้งสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในกรอบรับผิดชอบ เรงแกไข
ปญหายาเสพติด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหสถานศึกษาที่อยูในสังกัด ดําเนินการคัดกรองสงผู
เสพติด บําบัด โดยรวมกับหนวยงาน กระทรวงสาธารสุข และจัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหายาเสพติด โดย
ใหรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ตามกําหนด
ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ โดยฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได
จัดทําโครงการสุมตรวจสารเสพติดในสถานศึกษานี้ขึ้นเพื่อ เสนอนโยบายของรัฐดังกลาวและเพื่อปองกัน
ปราบปราม การใชสารเสพติดรายแรงของเยาวชนในสถานศึกษา
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการแกไขปญหายาเสพติด
5.2 เพื่อปองกัน ปราบปราม การใชสารเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา
5.3 เพื่อคัดกรองผูเสพยาเสพติดรายแรง และนําไปบําบัดรักษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สนองนโยบายรัฐในการแกไขปญหายาเสพติด

6.2.2 จํานวนผูใชสารเสพติดรายใหมลดลง
6.2.3 นํานักศึกษาที่ใชสารเสพติด ไปบําบัดรักษา
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กรกฎาคม ๒๕๕๙
7.2 หองโสตทัศนศึกษา
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
3,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ปายไวนิล

จํานวน 1,000

บาท

8.3.2 ชุดตรวจสารเสพติด

จํานวน 2,000

บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สามารถดําเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐและรายงานผลตามกําหนด
9.2 จํานวนผูเสพรายใหมลดลง
9.2 ผูเสพยาซึ่งผานการบําบัดแลวสามารถกลับเขาสูสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบรายงานการติดตามสุมตรวจสารเสพติด

โครงการที่ 49
โครงการ สอบประเมินความรูปลายภาคเรียนที่ 2/2558
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบรวม งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

1

สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา จบตามเกณฑ ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหแตสถานศึกษาใน
สังกัดไดดําเนินการจัดสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน ของนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา เพื่อให
นักศึกษาตระหนัก เขาใจถึงแนวทางในการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน เพื่อประเมินผูเรียนเมื่อสิ้นสุด
การเรียน
ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณโดยงานวัดผลและประเมินผล ฝายวิชาการ ไดจัดทํา
โครงการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวทางในการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน
5.2 เพือ่ ใหนักศึกษาเขารับการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน
5.3 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีตอสาขาวิชาชีพที่กําลังศึกษา
5.4 เพื่อนําผลการสอบไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาตอไป
6 .เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา เขารวมการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียนที่
2/2558
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 นําผลการทดสอบทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและประเมินการ
เรียนรูของนักศึกษาทุกระดับชั้นที่ผานการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2558 – ตุลาคม 2558
รายละเอียดการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
ลํา
ดับ

ผลผลิตของ

กิจกรรม

ของ

กิจกรรม

กิจกรรม
1

เสนออนุมัติโครงการ

2

แตงตั้งคณะกรรมการ

3

ดําเนินการตามโครงการ

4

สรุปผล รายงานผล

ปงบประมาณ 2559 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชดั เจน)
ไตรมาส ที่ 1

ไตรมาส ที่ 2

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาส ที่ 4

2558

2558-2559

2559

2559

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

8,000

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1............................................-.....................................................จํานวน..........-.........บาท
8.1.2.............................................-....................................................จํานวน............-.......บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1.................................................-................................................จํานวน........-...........บาท
8.2.2....................................................-.............................................จํานวน.........-..........บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 หมึกพิมพเลเซอร รุน P1102 (85 A) จํานวน 2 ตลับ

จํานวน 5,700 บาท

มิ.ย.

ก.ค.

8.3.2 กระดาษ A4 80 แกรม

จํานวน 10 รีม

จํานวน 1,200 บาท

8.3.3 กระดาษสติกเกอรติดซองขอสอบ สีเขียว 100 แผน

จํานวน

620 บาท

8.3.4 กระดาษสติกเกอรติดซองขอสอบ สีสม 100 แผน

จํานวน

240 บาท

8.3.5 ปากกาเมจิกเขียนซองขอสอบ สีน้ําเงิน

จํานวน

240 บาท

50 แทง

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1.............................................-....................................................จํานวน..........-.........บาท
8.4.2...............................................-..................................................จํานวน...........-........บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ไดรับการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
9.2 เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีตอวิชาชีพที่ตนเองศึกษาอยู
9.3 นําผลที่ไดจากการสอบประเมินผลการเรียนนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 5
โครงการ เตรียมความพรอมชางเทคนิคสูภาคอุตสาหกรรม (ชวง Output การจัดเตรียมนักศึกษากอนจบ)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม รวมกับแผนกเทคนิคการผลิต
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

4

เสริมสรางคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูป ระกอบการและสถาบันการศึกษา
4.สภาพปจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางดานชางเทคนิค เมื่อนักศึกษาเขาสูชวงทายของกระบวนการเรียนการ
สอน วิทยาลัยไมสามารถเติมเต็มไดดวยการเรียนการสอนในหองเรียนเพียงอยางเดียว การศึกษาจะบรรลุตาม
วัตถุประสงคไดตองอาศัยกระบวนการดําเนินงานทีเ่ ปนระบบและมีมาตรฐาน การเตรียมความพรอมให
นักศึกษากอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม นับเปนขบวนการหนึ่งที่สําคัญยิ่ง ในการที่จะทําใหบรรดาลูกศิษยหลังจบ
การศึ กษา ได รู แนวทางและขบวนการในการคัดเลือ กเขาเปน พนักงาน ตลอดจนการวางตัว และเสน ทาง
ความกาวหนาในอาชีพหลังเขารับการบรรจุแลว โดยการชี้แนะจากบุคลากรของสถานประกอบการเอง คาดได
วาแนวทางดังกลาวจะเปนหนทางหนึ่งสูความสําเร็จหลังจบการศึกษาไดเปนอยางดี
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสาขาเครื่องกลกอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
5.2 เพื่อใหนักศึกษามีแนวคิดที่ถูกตองกอนเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรมและการดํารงชีพในสังคม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1. มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมชั้นปที่ 2 เขารับการอบรมครบทุกคน
6.1.2. มีนกั ศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปที่ 2 เขารับการอบรมครบทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. นักศึกษามีความมั่นใจในการกาวเขาสูภาคอุตสาหกรรม
6.2.2. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหลังจบการศึกษา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ (กพ. 59)
7.1 จัดเตรียมหัวขอพัฒนานักศึกษา ไดแก เทคนิคการสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัว
Resume การเขียน E-mail และการตอบคําถามกรรมการ วินัยอุตสาหกรรม การวางตัวและเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ กรณีศกึ ษาจากรุนพี่เครื่องกลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
7.2 จัดเตรียมวิทยากรจากเครือซิเมนตไทย และศิษยเกาเครื่องกลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
7.3 จัดทํา Pre-test และ Post-test
7.4 ติดตามประเมินผล
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ

ดําเนินงาน

12,000 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1.......................................-............................................. จํานวน....................บาท
8.1.2.......................................-............................................. จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 ของชํารวยวิทยากร

จํานวน 3,000

บาท

8.2.2 อาหารและเครื่องดื่ม

จํานวน 7,000

บาท

จํานวน 2,000

บาท

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1. คาแผนปายอิ้งเจทโครงการและวัสดุเอกสาร
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีความมั่นใจในการกาวเขาสูภาคอุตสาหกรรม
9.2 นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหลังจบการศึกษา
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากสถิติการสอบคัดเลือกผานเขาปฏิบัติงานกับภาคอุตสาหกรรม
10.2 จากแบบสอบถามและการสังเกต

โครงการที่ 50
โครงการ ทบทวนความรู เพื่อเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบรวม งานวัดผลและประเมินผล
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

2

สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และ
ในกลุมภาอังกฤษ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบทางการศึกษาแห งชาติดานอาชีว ศึกษา (V-NET) เปน การวัดความรูทางวิชาการและ
วิช าชี พ ซึง่ เป นประโยชน สํา หรั บนั กศึ กษา สถานศึกษา และหนว ยงานทางการศึกษา ผลของการทดสอบ
สามารถนําไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อทบทวนความรูใหกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ทุกสาขาวิชาไดเตรียมความพรอมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปวส.2
ไดรับความรู เพื่อเตรียมความพรอมทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Vnet)
จํานวน 1,000 คน

6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปวส.2
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559
รายละเอียดการดําเนินงาน
พ.ศ. 2558
ลํา
ดับ

ขัน้ ตอนการดําเนินงาน

พ.ศ. 2559

ไตรมาส ที่ 1
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส ที่ 2
ก.พ

มี.ค.

เม.ย

ไตรมาส ที่ 3

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส ที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย

1. เสนออนุมัตโิ ครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล รายงานผล

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

3,500

งบ

ดําเนินงาน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 กระดาษการดสีเพื่อจัดพิมพใบประกาศนียบัตร จํานวน 200 แผน จํานวน 650 บาท
8.3.2 หมึกพิมพ Laser Jet HP 1102 (85A) จํานวน 1 ตลับ จํานวน 2,850 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1นักศึกษาที่เขาพัฒนาศักยภาพไดรับความรู เพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบ (V-NET)
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1แบบสํารวจความพึงพอใจ
10.2รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 51
โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) ประจําป 2558
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบรวม งานวัดผลและประเมินผล
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

2

สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
และในกลุมภาอังกฤษ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหแตสถานศึกษาใน
สั ง กั ด ได ดํ า เนิ น การจั ด สอบทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตร ปวช.3 แลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ทุกสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึง
แนวทางในการสอบทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ดานอาชีว ศึกษาและเตรีย มความพรอมในการสอบ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
ซึ่งการทดสอบ V-net เปนการทดสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ทางวิทยาลัยในการทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักศึกษา ผลการทดสอบ V-net สามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได
รวมทั้งการนําผลการสอบ V-net ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาดวย
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อทดสอบความรู และความคิดของนักเรียน – นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.3)
5.2 เพื่อนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัย
5.3 เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียน – นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนไดทดสอบความรูในทุกสาขาวิชาที่สถาบันทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) กําหนด
6.2.2 ผลการทดสอบสามารถนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรู ระดับชาติ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559
ตัวชี้วดั
ลํา
ดับ

ผลผลิตของ

กิจกรรม

ของ

กิจกรรม

กิจกรรม
1

เสนออนุมัติโครงการ

2

แตงตั้งคณะกรรมการ

3

ดําเนินการตามโครงการ

4

สรุปผล รายงานผล

ปงบประมาณ 2559 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชดั เจน)

ต.ค.

ไตรมาส ที่ 1

ไตรมาส ที่ 2

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาส ที่ 4

2558

2559

2559

2559

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
31,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1คาทําการนอกเวลาราชการ 200x100

จํานวน 24,000 บาท

8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท

ส.ค.

ก.ย.

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1ไวนิลรณรงคการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จํานวน 13 ชุด
- 2 เมตร x 4 เมตร จํานวน 1 ปาย
จํานวน 1,200 บาท
- 60 x 80 เซนติเมตร จํานวน 12 ปาย
จํานวน 2,950 บาท
8.3.2 หมึกพิมพเลเซอร รุน P1102 (85 A) จํานวน 1 ตลับ

จํานวน 2,850 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรปวช.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ทุกสาขา
ไดรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) ประจําป 2558
9.2 ใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีตอวิชาชีพ
9.3 นําผลที่ไดจากการทดสอบนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การเขารวมโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษาของนักศึกษาระดับ
ชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขางาน
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.3 รายงานสรุปโครงการ

โครงการที่ 52
โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบรวม งานวัดผลและประเมินผล
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

1

สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาจบตามเกณฑ ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบการศึกษาวาดวยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2556 นั้น นักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษาจะตองผานการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพือ่ เปนไปตามระเบียบของวิทยาลัย โดยไดประสานกับสถานประกอบการเพื่อเขา
รวมการทดสอบมาตรฐานในฐานะของกรรมการประเมินการทดสอบของสถานศึกษา
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2558 ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
5.2 เพื่อใหสถานประกอบการไดเขารวมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละแผนกวิชา
5.3 เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 เขารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. จํานวน 421 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.
จํานวน 596 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1นักเรียน – นักศึกษา มีความรูมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด สอดคลองความตองการของตลาดแรงงาน
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
รายละเอียดการดําเนินงาน

ลําดับ

กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ปงบประมาณ 2559

ของ

ไตรมาส ที่ 1

ผลผลิตของ
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2559
ไตรมาส ที่ 2

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาส ที่ 4

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เขียนเสนอโครงการ

2

ขออนุมัติโครงการ

3

ดําเนินการตามโครงการ

4

ประเมินผลโครงการ

5

สรุปผล รายงานผล

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

5,000

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 หมึกพิมพเลเซอร รุน P1102 (85 A) จํานวน 1 ตลับ

จํานวน 5,000 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน – นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปวส.2 ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
9.2 นักเรียน – นักศึกษา มีมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การเขารวมโครงการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.3 รายงานสรุปโครงการ

โครงการที่ 53
โครงการ สอบประเมินความรูปลายภาคเรียนที่ 1/2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบรวม งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

1

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

กลยุทธที่

1

สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาจบตามเกณฑ ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหแตสถานศึกษาใน
สังกัดไดดําเนินการจัดสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน ของนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา เพื่อให
นักศึกษาตระหนัก เขาใจถึงแนวทางในการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน เพื่อประเมินผูเรียนเมื่อสิ้นสุด
การเรียน
ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณโดยงานวัดผลและประเมินผล ฝายวิชาการ ไดจัดทํา
โครงการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวทางในการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน
5.2 เพือ่ ใหนักศึกษาเขารับการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน
5.3 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีตอสาขาวิชาชีพที่กําลังศึกษา
5.4 เพื่อนําผลการสอบไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาตอไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา เขารวมการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียนที่
1/2558

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นําผลการทดสอบทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและประเมิน
การเรียนรูของนักศึกษาทุกระดับชั้นที่ผานการสอบประเมินความรูปลายภาคเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2559
รายละเอียดการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
ลํา
ดับ

ผลผลิตของ

กิจกรรม

ของ

กิจกรรม

กิจกรรม
1

เสนออนุมัติโครงการ

2

แตงตั้งคณะกรรมการ

3

ดําเนินการตามโครงการ

4

สรุปผล รายงานผล

ปงบประมาณ 2559 (โปรดระบุชวงเวลาที่ชดั เจน)

ส.ค.

ไตรมาส ที่ 1

ไตรมาส ที่ 2

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาส ที่ 4

2558

2558-2559

2559

2559

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

เรียนฟรี 15 ป

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

8,000

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..........................................-........................................................จํานวน........-..........บาท
8.1.2..........................................-.......................................................จํานวน...........-........บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1...........................................-......................................................จํานวน...........-........บาท
8.2.2............................................-.....................................................จํานวน...........-........บาท

มิ.ย.

ก.ค.

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 หมึกพิมพเลเซอร รุน P1102 (85 A) จํานวน 2 ตลับ

จํานวน 5,700 บาท

8.3.2 กระดาษ A4 80 แกรม

จํานวน 1,200 บาท

จํานวน 10 รีม

8.3.3 กระดาษสติกเกอรติดซองขอสอบ สีเขียว 100 แผน

จํานวน

240 บาท

8.3.4 กระดาษสติกเกอรติดซองขอสอบ สีสม 100 แผน

จํานวน

240 บาท

8.3.5 ปากกาเมจิกเขียนซองขอสอบ สีน้ําเงิน 50 แทง

จํานวน

600 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1......................................................-...........................................จํานวน.......-............บาท
8.4.2.......................................................-.........................................จํานวน.......-.............บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา ไดรับการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558
9.2 เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีตอวิชาชีพที่ตนเองศึกษาอยู
9.3 นําผลที่ไดจากการสอบประเมินผลการเรียนนําไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 54
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกนักเรียน นักศึกษาใหม เปนประจําทุกปการศึกษา เพือ่ ใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ใหเพิ่ม
มากขึ ้น และเพื ่อ ให นั กเรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได รั บ ข อ มู ล เบื ้อ งต น เกี ่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตนในระหว างที ่ศึ ก ษาอยู ที ่
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

ภาพโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในระหวางที่ศึกษาอยูที่
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ไดตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ใหเพิ่ม
มากขึ้น
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมไดตอไป
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เขารวมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559 รวม จํานวน 1,400 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในระหวางที่ศึกษาอยูที่
วิทยาลัยฯ พรอมตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปงบประมาณ 2559
ลําดับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.วางแผนและ
สํารวจโครงการ
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมตั ิ
โครงการ
4. ดําเนินงาน
ตามโครงการ
5. สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ก.พ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
145,000

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1.................................................-................................................จํานวน..........-.........บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 คาอาหารนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,400 คน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 98,000 บาท
8.2.2 คาน้ําดื่มนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,400 คน 2 มื้อๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 28,000 บาท
8.2.3 คาอาหารวางครูและเจาหนาที่ 150 คน 3 มื้อ มื้อละ 20 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
8.2.4 คาเชาเกาอี้ 900 ตัวๆ ละ 7 บาท
เปนเงิน 6,300 บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คากระเชาชุดใหญ จํานวน 3 ชุด ชุดละ 1,000 บาท

เปนเงิน 3,000 บาท

8.2.5 คาคาปายไวนิล ขนาด 1.5x3.5เมตร

เปนเงิน

790 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1.................................................-................................................จํานวน..........-.........บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในระหวางที่ศึกษาอยูที่
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ใหเพิ่มมากขึ้น
9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมไดตอไป
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 55
โครงการ โครงการจิตอาสาดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :

สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพสาขา

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไดกําหนดใหนักเรียน นักศึกษา ที่เปนผูกู
รายเกาของกองทุนเงินใหกูย ืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.) ทีป่ ระสงคจะตอสัญญาการกูยืมเงิน ในปการศึกษา 2559
ทัง้ ในระดับ ปวช. และ ปวส. จะตองประกอบกิจกรรมจิตอาสา ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง จึงจะสามารถตอ
สัญญาของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได ดังนั้นเพื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่เปนผูก ูร ายเกาของ
กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.) ของทางวิทยาลัยฯ ซึ่งมีจํานวนประมาณ 180 คน สามารถทําการ
ตอสัญญาดังกลาวไดนั้น อีกทั่งยังเสริมสรางความมีจิตอาสาในการดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ ทางงานแนะ
แนวและจัดหางานจึงไดเสนอ โครงการจิตอาสาดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2559 ขึ้น
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. ไดแสดงความเปนจิตอาสาดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. ไดตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ใหเพิ่มมากขึ้น
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. ไดเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมไดตอไป
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาผูกูเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. เขารวมโครงการจิตอาสาดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา
2559 รวม จํานวน 180 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาผูกูเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ เขารวม
โครงการจิตอาสาดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ มีจิตอาสาชวยเหลือชุมชน วัด และ
วิทยาลัยฯ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ปงบประมาณ 2559
ลําดับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ก.พ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

1.วางแผนและ
สํารวจโครงการ
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมตั ิ
โครงการ
4. ดําเนินงาน
ตามโครงการ
5. สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท

ก.ย.

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ไมกวาดทางมะพราว 10 อันๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 1,000 บาท
8.3.2 ไมกวาดดอกหญา 10 อันๆ ละ 60 บาท

รวมเปนเงิน 600 บาท

8.3.3 ถุงดําขนาดใหญ 4 โหลๆ ละ 150 บาท

รวมเปนเงิน 600 บาท

8.3.4 น้ํายาลางหองน้ํา 5 ขวดๆ ละ 100 บาท

รวมเปนเงิน 500 บาท

8.3.5 น้ํายาเช็คกระจก 10 ขวดๆ ละ 50 บาท

รวมเปนเงิน 500 บาท

8.3.6 คาปายไวนิล ขนาด 1.5x3.5เมตร 1 แผน

รวมเปนเงิน 800 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1...................................................-..............................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาผูกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. จิตอาสาดูแลชุมชน วัด และวิทยาลัยฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาผูกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. ไดตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ใหเพิ่มมากขึ้น
9.3 นักเรียน นักศึกษาผูกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช.
และ ปวส. ไดเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมไดตอไป
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 56
โครงการ ถวายเทียนจํานําเทียนพรรษา ประจําป 2559
1. ชื่อบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , คณะกรรมการ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19
สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรคุณธรรมนํา
ความรู สงเสริมการพัฒนาการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา
เพื่อมุงสูวัฒนธรรมที่ดีงาม การชวยเหลือแบงปนและการเสียสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนใหแกผูอื่น
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการถวายเทียน
จํานําพรรษา ประจําป 2559 โดยมีกิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดบางขวัญ อ.บานหมอ
จ. สระบุรี เวลา 15.00 น. ซึ่งเปนประเพณีที่วิทยาลัยฯรวมกับชุมชนสืบทอดกันมาตลอด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนไดรวมสืบสานประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา
และรวมกิจกรรมทางศาสนา สรางความดี ละเวนความชั่วโดยทั่วกัน
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนไดรวมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมี
จิตสํานึกที่ดีในความเปนไทย ตลอดจนการอนุรักษประเพณีที่ดีงามนี้ไวสืบไป
5.3 เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมสัมพันธกับชุมชน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา เขารวมการจัดทําโครงการ จํานวน 2,272 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา ไดทําบุญเนื่องในประเพณีวันเขาพรรษา เปนการ
สงเสริมและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และไดทํากิจกรรมรวมกับ
ชุมชนในวันสําคัญทางศาสนา

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ
7.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
7.4 จัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชดําเนินโครงการ
7.5 ดําเนินงานตามโครงการ
7.6 ประเมินผลโครงการ
7.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2559
สถานที่ วัดบางขวัญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
เรียนฟรี 15 ป
งบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
6,000
บาท ไดแก
8.1.1 คาปจจัยถวายพระ 10 รูป
จํานวน 3,000 บาท
8.1.2 เครื่องไทยธรรม 10 ชุด
จํานวน 2,700 บาท
8.1.3 ดอกไม 10 กํา
จํานวน 200 บาท
8.1.4 เทียน 10 เลม
จํานวน 100 บาท
รวม
จํานวน 6,000 บาท
9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดสงเสริมและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดทําบุญเนื่องในประเพณีวันเขาพรรษา
9.3 นักเรียน นักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในวันสําคัญทางศาสนา
10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 57
โครงการ แกนนําปองกันยาเสพติด
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานปกครอง
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

10

สงเสริมการวิเคราะหและจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปจจุบันปญหายาเสพติดยังระบาดแพรกระจายไปทั่วถึง ถึงแมในสวนเจาหนาที่จะทําการ
ปราบปรามแตก็ยังไมหมดสิ้น ดังนั้นในสวนสถานศึกษาควรมีสวนในการแกปญหายาเสพติดโดยจัดดําเนินการ
อยูในระดับปองกันในกลุมเยาวชน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเผลักดันใหนักเรียน นักศึกษาเปนแกนนําสําคัญ ในการแกปญหายาเสพติด
5.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันและแกปญหายาเสพติดของรัฐบาล
5.3 เพื่อสรางเครือขายและแกนนําปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับสถานศึกษา
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จํานวน ๒๐๐ คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเขาอบรมไดรับความรู
6.2.2 ผูเขาอบรมเปนตัวแทนและแกนนําในการปองกันปญหายาเสพติด
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 1 ธันวาคม 2558
7.2 หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

2,000 บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ปายไวนิล

จํานวน 2,000

บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีแกนนําและเครือขายในระดับสถานศึกษา
9.2 ปญหายาเสพติดรายแรงในสถานศึกษาลดลง
9.2 การขยายผลดานความรูและความตระหนักเกิดขึ้นทั่วองคกร
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม

โครงการที่ 59
โครงการลอยกระทง ประจําป 2558
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่
19 สงเสริมสนับสนุนการจัดและเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ลอยกระทงเปนประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ งานลอยกระทงเริ่มตั้งแต
กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเปนชวงฤดูน้ําหลาก น้ําจะเต็มสองฝงแมน้ํา ที่นิยมมากคือชวงวันเพ็ญเดือน
12 เพราะพระจันทรเต็มดวง ทําใหแมน้ําดูใส สะอาด เหมาะแกการลอยกระทง
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีอันดีงามนี้เปนอยางดี จึงไดจัดทําโครงการ
ลอยกระทง ประจําป 2558 ในวันศุกรท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตําบลทาลาน ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อใหคณะผูบ ริหาร ครู และเจาหนาที่
ไดรวมกิจกรรมกับชุมชน และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามคงอยูสืบไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหคณะผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ สงเสริมความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธอัน
ดีระหวางชุมชน
5.2 เพื่อเปนการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ 30 คน เขารวมทํากิจกรรมฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ มีความพรอมในการรวมทํากิจกรรมลอยกระทง
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
โครงการลอยกระทง ประจําป 2557 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ
ลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลทาลาน ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดําเนินงาน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
1,742 บาท ไดแก
8.1 ดอกไมมุมบอรด
36 ชุด
900
บาท

8.2 โฟม ขนาด 1/2 นิ้ว
10 แผน
350
บาท
8.3 เข็มหมุด
32 กลอง
192
บาท
8.4 กระดาษโปสเตอรสี
25 แผน
150
บาท
8.5 โปสเตอรวันลอยกระทง 10 แผน
150
บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ มีความรัก ความสามัคคี และมีความสัมพันธอัน
ดีระหวางชุมชน
9.2 คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 6
โครงการ พิธีลงนามความรวมมือบันทกขอตกลง และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการในการรวมจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

2

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธที่

7

สงเสริมการพัฒนากระบวนการในการฝกงานในสถานประกอบการ

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที ส่ ํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายมอบให
สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคี เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ได
ฝกอาชีพจากประสอบการณจริงในสถานประกอบการ เปนระยะเวลา 1 ปครึ่ง ตามโครงสรางของหลักสูตร
การศึกษา เพือ่ ใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนดีมีอาชีพ และสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมซึง่
พบวาโครงการไดดําเนินมาแลว 6 รุน ประสบความสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการเปนอยางดี
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทําโครงการพิธีลงนามความรวมมือบันทึกขอตกลง และเชิดชู
เกียรติสถานประกอบการในการรวมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหเกิดความรวมมือในดานการจัดการเรียน การฝกระหวางสถานประกอบการ กับทาง
วิทยาลัย ฯ
5.2 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานประกอบการ กับทางวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการ จํานวน – แหง
6.1.2 คณะครู ผูบริการ เจาหนาที่ จํานวน – คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา จํานวน – คน
6.2เชิงคุณภาพ

6.2.1 ลงนามความรวมมือ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ (โปรดระบุชวงเวลาที่ชัดเจน)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔

กิจกรรม

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

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประชุมดําเนินการ
ดําเนินการ
รายงานผล
7.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙
7.2 สถานที่ดําเนินการจัดงาน ณ หองประชุม ๓

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
16,400

ดําเนินงาน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..............................................-..................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..............................................-..................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..............................................-..................................................จํานวน....................บาท
8.2.2.............................................-...................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1คาดอกไมติดหนาอก

จํานวน 20 ชอ

8.3.2 คาอาหารกลางวัน

จํานวน 120 คน

8.3.3 คาอาหารวาง

จํานวน 120 คน

8.3.4 กระดาษ โฟโต

จํานวน 2 หอ

8.3.5 กระดาษเกียรติบัตร

จํานวน 5 หอ

8.3.6 ตลับหมึกสีแคนนอน รุน MX 437 จํานวน 1 ตลับ
8.3.7 โลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

จํานวน 9 อัน

8.3.8 กรอบรูป

จํานวน 20 บาน

8.3.9 ปายไวนิล ขนาด 1.5x4 เมตร

จํานวน 1 แผน

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................-..............................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เกิดความรวมมือในดานการจัดการเรียนการสอน การฝกระหวางสถานประกอบการ กับวิทยาลัย
9.2 เกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวางสถานประกอบการ กับทางวิทยาลัย
9.3 ไดขอบคุณ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่เขารวมโครงการฯ
9.4 สนองนโยบายของอาชีวศึกษาไทยในดานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากการสังเกตการณ
10.2 จากสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 60
โครงการ สงเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ (ภายนอก)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

5

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย

กลยุทธที่

17

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย มีการแสดงผลงาน และการนําไปใชประโยชน

กลยุทธที่ 18 สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มีการ
แสดงผล การเผยแพร และการนําไปใชประโยชน
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่ 5 ดาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค กําหนดใหสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารย นักเรียน
นักศึกษา จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให
มีการประกวด แสดงผลงานและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา และมีการ
สงเสริมใหเขารวมแขงขันในระดับจังหวัด ภาคและระดับชาติ ตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการจัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ฯ
5.2 เพื่อจัดประกวด แสดงผลงานและเผยแพรผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อนําผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไปใชประโยชนในสถานศึกษา และเขารวม
แขงขันในระดับภาค จังหวัด และระดับชาติ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1 ครั้ง

6.1.2 จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ ทีม่ ี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีการเขารวมประกวดและนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทัง้ หมด
6.2.2 ผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีการเผยแพรตอสาธารณชน ไมนอยกวารอยละ 25
ของจํานวนผลงานทัง้ หมด
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมแขงขันสิ่งประดิษฐของ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2558 – 20
พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

30,000

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1 คาตอบแทนวิทยากร

จํานวน 10,000 บาท

8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 คาอาหารวาง

จํานวน 15,000

บาท

8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน

จํานวน 5,000 บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ

9.1 ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไดรับองคความรู ทักษะ และสมรรถนะในการจัดทําโครงการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค โดยใชการวิจัยเปนฐาน สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระไดและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
9.2 ครู อาจารย ไดพัฒนานักเรียน นักศึกษา ดานความรู ทักษะ ความคิดรวบยอดในรูปแบบผลงาน
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค โดยใชการวิจัยเปนฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานรายวิชา และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความกาวหนาอยางตอเนื่องทุกระยะขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเปาหมายดานปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเลม) ตอสถานศึกษาและเผยแพรขอมูลใหผูที่เกี่ยวของทราบ

โครงการที่ 61
โครงการ ซอมบํารุงกลองวงจรปดภายในวิทยาลัย
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานปกครอง
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการใชงานกลองวงจรปดภายในวิทยาลัยฯ มาเปนระยะเวลานาน จึงทําใหกลองและอุปกรณ
เสื่อมสภาพ ไมสามารถใชงานไดเปนปกติ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตองปรับปรุงเรงดวนเพื่อปองกันปญหา
ทรัพยสินหนวยงานราชการและบุคลากรสูญหาย
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับปรุงระบบกลองวงจรปดภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเพื่อปรับปรุงระบบกลองวงจรปดลานจอดรถจักรยานยนต
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซอมกลองวงจรปดใหใชงานไดท้ังหมด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทรัพยสินไมสูญหาย
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดจาง ซอมกลองวงจรปด 13 ต.ค.58 – 30 ต.ค. 58 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ
7.2 ดําเนินการซอมและปรับปรุง 1 พ.ย.58 – 15 พ.ย. 58 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงฯ

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

เรียนฟรี 15 ป

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

งบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 โครงการซอมบํารุงกลองวงจรปดภายในวิทยาลัย

จํานวน 20,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภณ
ั ฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 กลองวงจรปดสามารถใชงานไดดังเดิม
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตและการทดลองใช

โครงการที่ 62
โครงการ โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

11

สงเสริมการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีอิทธิพลตอนักเรียน
ดังนั้นการที่ผูปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา ไดมีโอกาสพบปะและทําความเขาใจซึ่งกันและกันและได
ทราบบทบาทและหนาที่ที่ตางฝายพึงมีตอกัน ตลอดจนไดประสานความรวมมือในการแกไขปญหาของนักเรียน
นักศึกษา ที่อาจเกิดขึ้น อันจะสงผลใหนักเรียน นักศึกษาใชชีวิตอยูในวิทยาลัยฯไดอยางมีความสุข ประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาและเปนเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อจะไดไปชวยพัฒนาชาติและสังคมใหเจริญกาวหนา
ตอไป
งานครู ที ่ป รึ ก ษา วิ ท ยาลัย เทคนิค ท า หลวงซิ เมนต ไทยอนุ ส รณ จึ ง ดํ า เนิ น การประชุ ม
ผูป กครองนักเรียน - นักศึกษา ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครองกับครู ผูบริหาร เพือ่ เปน
ขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลดีตอนักศึกษาดานสมรรถนะวิชาชีพ
และคุณภาพการศึกษา
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูปกครองไดทราบถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใหผปู กครองทราบผลการเรียนและพฤติกรรมนักศึกษา
5.2 เพื่อใหผูปกครอง คณะผูบริหารและคณะครู ไดสรางความเขาใจ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกัน
5.2 เพื่อใหผูปกครองไดรูจักผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษา

6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะ ผูบริหาร ครู อาจารยที่ปรึกษา เจาหนาที่ จํานวน 136 คน
6.1.2 ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,800 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูป กครอง คณะผูบริหารและคณะครูที่ปรึกษา มีความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ 100
เปอรเซ็นต
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
7.2 หอประชุมอเดิกสาร วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณออกกลางคัน

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

35,000

งบ ดําเนินงาน
บาท

ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
-

ไมมี 8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1 คาใชสอยในการดําเนินงานโครงการ

จํานวน 15,620 บาท

8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน 19,380 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ผูปกครองไดทราบถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
9.2 ผูป กครองทราบผลการเรียนและพฤติกรรมนักศึกษา
9.3 ผูปกครองกับคณะผูบริหารและคณะครู ไดสรางความเขาใจ,แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
9.4 ผูปกครองไดรูจักผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษา

10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 63
โครงการ โครงการเยี่ยมบานนักเรียน - นักศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

11

สงเสริมการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการพั ฒ นานั ก เรี ย น - นัก ศึ กษาให มี ความสมบู ร ณพ ร อมทั ้งร า งกาย จิ ตใจ สติ ปญ ญา
ความรู  คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และการดํ า รงตนใหมีความสุขไดในสังคมปจ จุบัน ตองมีการรว มมือระหวาง
วิทยาลัยฯ ครูและผูป กครองนักเรียน – นักศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯตองมีการจัดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน- นักศึกษาในดานตางๆขึ้นเพื่อชวยเหลือสงเสริม ใหนักเรียน - นักศึกษาเปนบุคคลที่มีความรู มี
คุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตใหมีความสุขในสังคมได
กิจกรรมการเยี่ย มบานนักเรียน- นั กศึกษา เปนอีกกิจกรรมหนึง่ ในระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียนนั ก ศึ ก ษาที ่มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก โดยเป น การสร า งความสั ม พั น ธ ที ด่ ี ระหว า งบ า นกั บ วิ ท ยาลั ย ฯ
ผูป กครองกั บ ครู ที่ปรึ กษา ซึง่ จะช ว ยเหลือใหผูป กครองและครู ไดทราบรายละเอียดเกีย่ วกับ ตัวนักเรีย นนักศึกษาในดานการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อน การเลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเห็นชีวิต ความเปนอยูที่
แทจริงของนักเรียน-นักศึกษา ขณะอยูที่บาน และเพื่อเปนแนวทางสรางความรวมมือที่ดีในการชวยเหลื อ
ปองกันแกไข และพัฒนานักเรียน - นักศึกษาทีอ่ ยูในความปกครอง ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของ
สังคมตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับวิทยาลัยฯ ผูปกครองกับครูที่ปรึกษา
5.2 เพื่อใหผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยูวิทยาลัยฯ
5.3 ใหครูที่ปรึกษา ไดทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน-นักศึกษา ในขณะที่อยูบาน
5.4 เพื่อใหครูที่ปรึกษาไดเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของนักเรียน – นักศึกษาและผูป กครอง
5.5 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานนักเรียน- นักศึกษามาคัดกรอง ชวยเหลือนักเรียน-นักศึกษาที่
มีปญหาทางดานตางๆ

5.6 เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานนักเรียน-นักศึกษา หรือขอมูลการสัมภาษณผูปกครองนักเรียน
นักศึกษามาสงเสริมความสามารถของนักเรียน-นักศึกษาที่มีความสามารถตามศักยภาพ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,816 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูปกครอง และครูที่ปรึกษามีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเขาใจและใหความรวมมือกัน ใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน – นักศึกษาที่อยูในความปกครอง
6.2.2 นักเรียน-นักศึกษาที่ไดรับการเยี่ยมบานจะไดรับการชวยเหลือ และสงเสริมตามลักษณะ
ความสามารถของแตละบุคคล
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ปการศึกษา 2559
7.2 บานของนักเรียน นักศึกษา
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณออกกลางคัน

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

งบ ดําเนินงาน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1 คาตอบแทน

ครู คาเดินทาง

จํานวน 46,450 บาท

8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 หมึกปริ้น

จํานวน 2,850 บาท

8.3.2 กระดาษ เอ 4

จํานวน 700

บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับวิทยาลัยฯ ผูปกครองกับครูที่ปรึกษา
9.2 ผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยูวิทยาลัยฯ
9.3 ครูที่ปรึกษาไดทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน-นักศึกษาในขณะที่อยูบาน
9.4 ครูที่ปรึกษาไดเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของนักเรียน – นักศึกษาและผูปกครอง
9.5 ครูมีขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานนักเรียน- นักศึกษามาคัดกรอง ชวยเหลือนักเรียน-นักศึกษาที่มี
ปญหาทางดานตางๆ
9.6 ครูมีขอมูลที่ไดจากการเยี่ยมบานนักเรียน-นักศึกษา หรือขอมูลการสัมภาษณผูปกครองมาสงเสริม
ความสามารถของนักเรียน-นักศึกษาที่มีความสามารถตามศักยภาพ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 64
โครงการ ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

11

สงเสริมการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยงานครูที่ปรึกษา ไดรับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ ใหดําเนินโครงการลดปญหาการ
ออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ติดตามและประเมินผลลดปญหาการออกกลางคัน
ของผูเรียนและเปนการสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผูเ รียน โดยอาศัยการมีสวนรวมกับผูป กครอง ชุมชน ทองถิ่น
และสถานประกอบการ โดยมีการรวบรวมขอมูล พรอมทํารูปเลมรายงานวิจัย และรายงานผลผานทางระบบ
ออนไลน ไปยังสํานักงานติดตามและการประเมินผลการอาชีวศึกษา
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ โดยการ
ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
5.2 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกําลังในระดับกลางเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหทั่วถึง
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพิ่มปริมาณผูเรียนโดยการลดการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
6.1.2 ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,800 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณมีกระบวนการแกปญหาการลาออกกลางคันของ
ผูเรียนอาชีวศึกษาอยางเปนรูปธรรม

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ปการศึกษา 2559
7.2 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

ไมใชงบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

0

งบ ดําเนินการ
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
-

ไมมี 8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท

9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ เพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่จบจากสถานศึกษา สามารถเขาสูสถานประกอบการไดอยางมีคุณภาพ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
10.2 คณะกรรมการประเมินผล

โครงการที่ 65
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

4

สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิน่ และชุมชน

กลยุทธที่

16

สงเสริมโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวม
ของครูบุคลากรทุกฝายและนักเรียนนักศึกษาทุกสาขางาน ตามความ
ตองการของทองถิ่น ชุมชน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดอนุมัติงบประมาณ ดําเนินงานโครงการศูนยซอม
สรางเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยมีถายทอดความรู เกี่ยวกับการดูแลรักษาซอมบํารุง และยืดอายุการใช
งานของเครื ่องมื อ อุ ป กรณ รวมทั ้งเสริ มสรา งประสบการณ การบริ ห ารจั ดการแกชา งชุมชน การพัฒ นา
นวัตกรรมตอยอดผลิตภัณฑชุมชน เพือ่ สรางมูลคาเพิ่ม ในการนีส้ ํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
มอบหมายให วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ดําเนินการตามโครงการภายใน จังหวัดสระบุรี
5.วัตถุประสงค
5.1 ผลตอประชาชน
5.1.1 ใหคําแนะนํา ถายทอดความรู ใหประชาชนรูวิธีการใช ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจายโดยการยืดอายุการใชงานของ
เครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
5.1.2 ยกระดับฝมือชางชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุง และเสริมสรางประสบการณ
ดานการบริหารจัดการแกชางชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานเครือขายความรวมมือ และพัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
5.1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพื่อประสิทธิภาพ
กระบวนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู
พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพื่อ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม
เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ และการรับรอง

คุณภาพ สินคาเบื้องตน
5.1.4 ลดรายจายของประชาชน โดยการยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการประกอบ
อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
5.1.5 ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใชในการดูแลรักษา และซอมแซมเครื่องมือ
อุปกรณในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลตอนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ และความเชื่อมั่นใหกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน
5.2.2 สรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักเรียนนักศึกษาใหมีความสามารถ มี
ประสบการณ มีสมรรถนะ และความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
5.3 ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตน การยืดอายุการใชเครื่องมือ
เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ และอุปกรณดํารงชีวิตประจําวัน
5.3.2 ชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ และมาตรฐาน
คุณภาพสินคา
5.3.3 องคการบริหารสวนทองถิ่นจํานวน 2 แหง ไดรับการอบรมพัฒนาบุคลากร ตลอดจนซอมแซม
เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณเครื่องใชสํานักงานใหอยูในสภาพพรอมใชงานเพื่อใหบริการ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
5.3.4 ประชาชนในชุมชนไดรับบริการซอมแซมดูแลรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณประกอบอาชีพ และ
เครื่องใชในครัวเรือนอยางทั่วถึง
5.3.5 ชางชุมชน จํานวน 10 คน ไดรับการยกระดับฝมือ และพัฒนาทักษะอาชีพ การบํารุง และ
เสริมสรางประสบการณดานการบริหารจัดการ
5.3.6 มีการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 องคการบริหารสวนทองถิ่น 2 แหง ไดรับการถายทอดความรูและซอมแซมเครื่องมือ
เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน หนวยงานละ อยางนอย 10 รายการ
6.1.2 เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของ
ครัวเรือน ไดรับการบริการซอมแซมไมนอยกวา 300 ชิ้น

6.1.3 มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมต อ ยอดเทคโนโลยี เ พื ่อ เพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต ของ
ผลิตภัณฑชุมชนไมนอยกวา 2 รายการ
6.1.4 มีการใหความรูกับประชาชนดานสุขอนามัย
6.1.5 มีการพัฒนาทักษะใหกับชางชุมชน จํานวน 10 คน
6.1.6 ประชาชนผูรับบริการ ไมนอยกวา 300 คน
6.1.7 มีการฝกอาชีพ ใหกับชุมชน อยางนอยศูนยบริการละ 1 รายวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุ ค ลากรขององค ป กครองส ว นท อ งถิ ่น ทั ้ง 2 แห ง ได รั บ การพั ฒ นาให มี ค วามรู เ พิ ่ม ขึ้ น
ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณสํานักงานที่ชํารุด ไดรับการซอมแซมใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน
6.2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพของประชาชน และเครื่องมืออุปกรณ
ดํารงชีวิตประจําวันไดรับการซอมแซมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดรายจายของประชาชนได
6.2.3 ประชาชนมีความรูในการใช ดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ และ
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวัน
6.2.4 ชางชุมชนทีไ่ ดรับการยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระ
สามารถสรางงาน สรางรายได
6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชนไดรับการพัฒนา
6.2.7 นักศึกษาอาชีวะมีทักษะ ประสบการณ และความเชือ่ มั่นในการออกไปประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานในชุมชน
6.2.8 สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริงใหแกนักศึกษา นักศึกษามีประสบการณ มีสมรรถนะ
ความพร อม และมีช องทางในการประกอบอาชีพอิส ระ และเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินโครงการระหวาง เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จํานวนเงิน
หมวดคาใชจาย

หมวดคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ

งบประมาณ

รายไดสถานศึกษา

(งปม.)

(บกศ.)

หมายเหตุ

500,000

 หมวดคาตอบแทน
 หมวดคาใชสอย
 หมวดคาวัสดุ
หมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น

500,000

9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดถายทอดความรูในการซอมแซมอุปกรณเครื่องใชสํานักงานได
9.2 ประชาชนมีความรูดานสุขอนามัย
9.3 ไดฝกปฏิบัติงานจริงใหแกนักศึกษา นักศึกษามีประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอม และมี
ชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลภายในศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โดยคณะกรรมการฝายประเมินผล
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม เสนอวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

โครงการที่ 66
โครงการหนวยอาชีวะบริการชุมชน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

4

สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น และชุมชน

กลยุทธที่

16

สงเสริมโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู
บุคลากรทุกฝายและนักเรียนนักศึกษาทุกสาขางาน ตามความตองการของ
ทองถิ่น ชุมชน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดใหบริการ
ความรูดานวิชาชีพแกชุมชนและสังคม เพื่อลดภาระคาใชจายของประชาชนและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
สภาพงานจริงนอกเหนือจากหองเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จึงจัดหนวยบริการขึ้นเพื่อบริการ
ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวันใหกับประชาชน
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อชวยลดภาระดานคาใชจายใหกับประชาชน
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูกับสภาพงานจริงนอกเหนือจากหองเรียน
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1ออกหนวยบริการใหกับประชาชนในชุมชนรอบวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 10 ครั้ง
6.1.2 ประชาชนนําเครื่องใชอุปกรณมาซอมกับหนวยบริการ ไมนอยกวา 100 ชิ้น
6.1.3 ผูรับบริการไมนอยกวา 200 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชนใน ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯไดรับการซอมแซมอุปกรณไฟฟาเครื่องมือ
อุปกรณในครัวเรือนจึงชวยลดคาใชจายของประชาชนในชุมชนที่ออกใหบริการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 หนวยอาชีวะบริการประชาชน ระยะเวลา ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 ชุมชน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ Fix it center

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

15,000

งบ ดําเนินงาน
บาท ไดแก

9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ประชาชนไดรับบริการซอมแซมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
9.2 นักเรียน – นักศึกษา ไดรับความรูจากสภาพงานจริง
9.3 เกิดความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการใหบริการวิชาชีพสู
ประชาชน
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากจํานวนประชาชนเขารับบริการ
10.2 ประเมินผลจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 67
โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

4

สงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น และชุมชน

กลยุทธที่

16

สงเสริมโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของ
ครูบุคลากรทุกฝายและนักเรียนนักศึกษาทุกสาขางาน ตามความตองการของ
ทองถิ่น ชุมชน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามทีก่ รมการขนสงทางบกไดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขาใชบริการในศูนยอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมของรถยนต รถจักรยานยนต และบริการอื่น ๆ ใหกับประชาชนเพื่อรณรงคการ
ลดอุบัติเหตุระหวางการเดินทางชวงเทศกาลของประชาชน
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรนํารถเขาตรวจเตรียมความพรอมกับศูนยบริการ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ไดบริการความรูใหกับประชาชน และปลูกฝงจิตอาสา ใหกับ
ผูเรียนที่ออกศูนยใหบริการ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เขารับบริการไมนอยกวา 200 คน
6.1.2 มีศูนยบริการ จํานวน 1 ศูนยบริการ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 รถยนต รถจักรยานยนต ของผูเขารับบริการไดรับการตรวจสภาพใหพรอมสําหรับการใชงาน
ชางเทศกาลและในชีวิตประจําวัน
6.2.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารับบริการกับศูนยบริการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 ชุมชน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ Fix it center

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

งบ ดําเนินงาน
บาท ไดแก

9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ประชาชน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา นํารถยนต รถจักรยานยนต เขาตรวจสภาพรถกอนการใชงาน
กอนเทศกาล และระหวางเทศกาล
9.2 นักเรียน – นักศึกษา ทีมชางไดบริการวิชาชีพสูสังคม
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 68
โครงการจัดซื้อวัสดุ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน มีความจําเปนในการปริ้นเอกสาร และโครงการตางๆ
ของงานโครงการพิเศษฯ จึงขอจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร และกระดาษ A4 เพื่อใชในงานเอกสารดังกลาว
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใชดําเนินงานปริ้นเอกสารงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน
5.2 เพื่อใชดําเนินงานเอกสาร โครงการตางๆ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หมึกปริ้นเตอร HP Laserjet P1102 2 ตลับ
6.1.2 หมึกปริ้นเตอร Cannon Pixma Mg5670 2 ชุดๆละ 5 ตลับสี
6.1.3 กระดาษ A4 1 กลองๆละ 5 รีม
6.2เ ชิงคุณภาพ
6.2.1 มีหมึกปริ้นเตอร เพื่อใชดําเนินงานเอกสารงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน
6.2.2 มีกระดาษ A4 เพื่อใชดําเนินงานเอกสาร โครงการตางๆ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดหมึกปริ้นเตอร HP Laserjet P1102 2 ตลับ ภายในระยะเวลางบประมาณ ป 2559
7.2 จัดหมึกปริ้นเตอร Cannon Pixma Mg5670 2 ชุดๆละ 5 ตลับสี ภายในระยะเวลา
งบประมาณป 2559
7.3 จัดกระดาษ A4 1 กลองๆละ 5 รีม ภายในระยะเวลางบประมาณ ป 2559

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบประมาณ Fix it center

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

5,000

งบ ดําเนินงาน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คาวัสดุ

จํานวน 5,000

บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีหมึกปริ้นเตอร เพื่อใชดําเนินงานเอกสารงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน
9.2 มีกระดาษ A4 เพื่อใชดําเนินงานเอกสารโครงการตางๆ
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 69
โครงการ สงเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

5

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนวัตกรรม และการวิจัย

กลยุทธที่

17

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษามีการจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย มีการแสดงผลงาน การเผยแพร และการ
นําไปใชประโยชน

กลยุทธที่

18

สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย มีการแสดงผลงาน การเผยแพร และการนําไปใชประโยชน

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่ 5 ดาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค กําหนดใหสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารย นักเรียน
นักศึกษา จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให
มีการประกวด แสดงผลงานและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา และมีการ
สงเสริมใหเขารวมแขงขันในระดับจังหวัด ภาคและระดับชาติ ตอไป
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการจัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ฯ
5.2 เพื่อจัดประกวด แสดงผลงานและเผยแพรผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อนําผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไปใชประโยชนในสถานศึกษา และเขารวม
แขงขันในระดับภาค จังหวัด และระดับชาติ
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1 ครั้ง

6.1.2 จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ ทีม่ ี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีการเขารวมประกวดและนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทัง้ หมด
6.2.2 ผลงานของครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีการเผยแพรตอสาธารณชน ไมนอยกวารอยละ 25
ของจํานวนผลงานทัง้ หมด
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมแขงขันสิ่งประดิษฐของ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2558 – 20
พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
7.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 10
กันยายน 2558 ณ หองประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

อุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรม

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

167,000

งบ

ดําเนินการ

บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คาวัสดุ

จํานวน 167,000 บาท

8.3.2 .................................................................................................จํานวน....................บาท

8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ไดรับองคความรู ทักษะ และสมรรถนะในการจัดทําโครงการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค โดยใชการวิจัยเปนฐาน สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระไดและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
9.2 ครู อาจารย ไดพัฒนานักเรียน นักศึกษา ดานความรู ทักษะ ความคิดรวบยอดในรูปแบบผลงาน
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค โดยใชการวิจัยเปนฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานรายวิชา และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานความกาวหนาอยางตอเนื่องทุกระยะขั้นตอนที่ระบุ
10.2 ประเมินผลตามเปาหมายดานปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเลม) ตอสถานศึกษาและเผยแพรขอมูลใหผูที่เกี่ยวของทราบ

โครงการที่ 7
โครงการ โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
11
สงเสริมการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษารับผิดชอบดูแลเรื่องการใหบริการทางดานยาเวชภัณฑและ
อุปกรณทางการแพทย แกคณะครู เจาหนาที่และนักเรียน – นักศึกษา ซึ่งขณะนี้ยาเวชภัณฑมีไมเพียงพอตอ
ความตองการและอุปกรณทางการแพทยบางอยางไดชํารุดเนื่องจากอายุการใชงานผานมาหลายป ทําใหการ
บริการของงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาไมเต็มที่เทาที่ควร ดังนั้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปญหาดังกลาว
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย
5.2 เพื่อเพื่อใหคณะครู เจาหนาที่ และนักเรียน – นักศึกษาไดรับการบริการที่ดี
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทยสําหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1คณะครู เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษาไดรับการบริการดานยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการ
แพทยทด่ี ี
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 มิถุนายน และ พฤศจิกายน 2559
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ
งบ ดําเนินงาน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
50,000
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.1.2....................................................................................... จํานวน....................บาท

8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.2.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 ยาเวชภัณฑ
จํานวน....................บาท
8.3.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1....................................................................................... จํานวน....................บาท
8.4.2....................................................................................... จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มียาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทยเพียงพอสําหรับใหบริการ
9.2 ผูใชบริการไดรับการบริการที่ดี
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

โครงการที่ 8
โครงการ สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน (วัสดุฝก)
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ
2.ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่

3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่

13

สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวัสดุฝกฝายวิชาการไดรับมอบหมายใหดาเนินการรวบรวมโครงการสอน/แผนกการสอนทุกราบ
วิชาที่เปดสอนตาละภาคเรียน ซึ่งในแตละรายวิชาจาเปนตองจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชเพื่อเปนสื่อ
การเรียนการสอน จึงไดจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ดาเนินไปตาม
วัตถุประสงคของแตละรายวิชาบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
5.วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของแตละแผนกวิชาบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาโครงการสอน/ผลการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2559
6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนสาหรับทุกรายวิชาที่เปดสอน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีวัสดุสาหรับใชในการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
6.2.2 นักเรียนมีสื่อและวัสดุในการเรียนรูแตละรายวิชา
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน

งบ

งบประมาณ

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น

150,000

ดําเนินงาน
บาท ไดแก

8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 คาวัสดุอุปกรณ

จํานวน 150,000 บาท

8.3.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1..................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4.2..................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝกในทุกรายวิชาที่เรียน
9.2 ครูมีวัสดุอุปกรณสาหรับใชเปนสื่อการเรียนการสอน
9.3 นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผลการเรียนของผูเรียน

โครงการที่ 9
โครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานเอกสารการพิมพ
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่
13
สงเสริมการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่งานเอกสารการพิมพ ไดรับมอบหมายจากทางวิทยาลัยฯ ใหดําเนินการการจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ ที่ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอความตองการของครู และบุคลากรทาง
การศึกษานั้น
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย งานเอกสารการพิมพ จึงไดจัด
ทําโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ
5.วัตถุประสงค
5.1 ใหมีวัสดุ-อุปกรณ เพียงพอตอความตองการของครู และเจาหนาที่
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไดวัสดุ-อุปกรณ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานเอกสารการพิมพ มีวัสดุ-อุปกรณ ที่มีคุณภาพ บริการ ครู และเจาหนาที่
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1. ระยะเวลา 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ลํา
ดับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. เสนออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล รายงานผล

พ.ศ. 2558
ไตรมาส ที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

พ.ศ. 2559
ไตรมาส ที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาส ที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย

ไตรมาส ที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
บํารุงการศึกษา
งบ ดําเนินงาน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
500,000
บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ไดแก
8.1.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.1.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.2 คาใชสอย ไดแก
8.2.1................................................................................................จํานวน....................บาท
8.3 คาวัสดุ ไดแก
8.3.1 วัสดุสํานักงาน
จํานวน 500,000 บาท
8.3.2................................................................................................จํานวน....................บาท
8.4 ครุภัณฑ ไดแก
8.4.1................................................................................................จํานวน....................บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1. มีวัสดุ-อุปกรณ เพียงพอตอกิจกรรมการเรียนการสอน
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1.สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
10.2.แบบสอบถาม

