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ข้อมูลสถานศึกษา
1. ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 9
ถนนเวี ย งแก้ ว ต าบลศรี ภู มิ อ าเภอเมื อ ง
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ 50200 โ ท ร ศั พ ท์ 0 5321 7708–9 โ ท ร ส า ร 0 5 3 2 1 1 5 9 9
Website http://www.cmtc.ac.th จัดตั้งและเปิดทาการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 ชื่อโรงเรียน
ช่างไม้เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
การช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปีและงดรับนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม
6 แผนกวิชาคือช่างยนต์และดีเซล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, ช่างไฟฟ้า, ช่างวิทยุและ
โทรคมนาคม, ช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2501 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้ เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2522 ยกฐานะ
ขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2545 มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
พ.ศ. 2480 ตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่”เปิดสอนวิชา
ช่างไม้และเกษตร วิชาช่างตีเหล็ก ช่างทาร่มและจักรสาน โดยรับนักเรียนที่สาเร็จชั้นประถม
ปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี สาเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2494 เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาศึกษาตอนปลายแผนกช่างไม้ปลูกสร้างโดยรับนักเรียนที่สาเร็จ
ชั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าเรีย นหลักสูตร 3 ปี สาเร็จการศึกษาแล้ วได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างเชียงใหม่ ” รับนักเรียนสาเร็จขั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าเรียน
หลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2501 เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างตีเหล็ก แผนกช่างเครื่องยนต์และดีเซล และขยาย
การสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้างถึงระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยได้รับนักเรียนที่ สาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 6 และมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้ สิ่งปลู กสร้าง)
หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ
- ช่างยนต์และดีเซล
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
- ช่างก่อสร้าง
โดยรับนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2510 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ใน โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่”
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย โดยรวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็น “วิทยาลัย
อาชีว ศึกษาเชีย งใหม่วิทยาเขต 1” เปิดสอนระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่”
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปีและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) 2 ปี
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2530 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีละ 4 ภาคเรียน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”
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พ.ศ. 2533 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ. 2536 - ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน
- เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2537 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน
พ.ศ. 2538 เริ่มเปิดสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2540 รับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ในระบบปกติและระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2545 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 สาหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2545 และเปิดสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โดย
รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมฯ
พ.ศ. 2546 เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2547 เปิดคลินิกเทคโนโลยีบริการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป เป็นโครงการที่ดาเนินการ
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551 เปิดสอนสาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2554 เปิดเริ่มเปิดสอนสาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2555 เปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระดับปริญญาตรี
2. การจัดการศึกษาในวิทยาลัย
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือ
เทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 9 แผนกวิชาช่างประกอบด้วย 8 สาขาวิชา
9 สาขางาน ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานเครื่องมือกล
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3. สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
“Education for Career and Social Development”
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แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขางานสถาปัตยกรรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ
เทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 10 สาขาวิชา 13 สาขางาน ได้แก่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์
1. สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานโทรคมนาคม
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
“Education for Career and Social Development”
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แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
9. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. (สายตรง)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ได้แก่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
- สาขาเทคโนโลยียานยนต์
3. ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในปัจจุบัน
1. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. นายอรัญ
พวงพันธุ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
4. นายมนัส
อาจองค์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
5. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายไพบูลย์
วงศ์ยิ้มย่อง
2. นายอรัญ
พวงพันธุ์
3. นายมนัส
อาจองค์
4. นายปัญญชาติ
วงษ์ปัญญา
5. นายศักดา
คล้ายจินดา
6. นายมานิต
ขัดขาว
7. นายไพศาล
จันทร์ไชย
8. นายเรืองศิลป์
พึ่งพุ่มแก้ว
9. นายนรินทร์
ศรีธิการ
10. นายชายชาญ
ปิงเมือง
11.นายเศกศึก
ผ่องใส
12. นายอินชัย
จันทะกี
13. นายหงษ์คา
อินใจ

ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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14.นางสาวญาณี
15. นายพงษกร
16. นายจุฑากรณ์
17. นายสันติสุข
18. นายกิติพงษ์
19. นางเกษมสุข
20. นายชวลิต
21. นายชูศักดิ์
22. นางระวีวรรณ
23. นายมงคล
24. นายเสถียร
25. นายนิมิต
26. นางสาวชมนาด

ทาบุญ
ศรีมณี
สัมปชัญญสถิตย์
ศรีเกิน
พงษ์จาปา
ศุภกุลวัฒนา
นุชนารถ
พุกกะพันธุ์
สุนทรศารทูล
ธุระ
โพธิรัตน์
รัศมี
พรมมิจิตร
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ที่ตั้ง
ตาบล อาเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
9 ถนนเวียงแก้ว ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200 0 - 5321-7708
http://www.cmtc.ac.th.
E-mail : ctc@cmtc.ac.th
6. สีประจาวิทยาลัย
สีแดงเลือดหมู
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โทรสาร
0-5322 - 1599

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

งานบุคลากร

งานครูที่ปรึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

งานการเงิน

งานปกครอง

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างโลหะการ

งานบัญชี

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานความร่วมมือ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ
ประกอบธุรกิจ

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

งานทะเบียน

แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

งานประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการ
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ปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ และเป้าหมายของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปรัชญา

การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการผลิต และพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น

เน้นคุณธรรม

นาเทคโนโลยี

มีจิตบริการ

เอกลักษณ์

พัฒนา

เป้าหมาย

ผู้สาเร็จการศึกษานาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ
อย่างก้าวหน้า และดารงตนในสังคมอย่างมีสุข

สามัคคี มีส่วนร่วม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานสังคมระดับประเทศและภูมิภาค
2. ภารกิจ
จั ด และส่ งเสริ ม การอาชี ว ศึก ษาและการฝึ ก อบรมวิช าชีพ โดยคานึ งถึ ง คุณ ภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
3. พันธกิจ
1) จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วย
การป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนาแก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชาการวิเคราะห์
แก้ปัญหาเชิงระบบกลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
๑.๔) ปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก
ซึ่งได้แก่ นักเรียนและผู้ปกครอง
๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบันและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ ๑ แห่งจานวน ๔ แห่ง
๒.๓) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสอง
ระบบ และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานสาขาที่
เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัด
อาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลกพลังงานทดแทน
โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
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๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะ
เพื่อคนพิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรีอบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade
Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหารและ อปท. ฯลฯ
๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึง่ ได้แก่
สถานประกอบการ อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์
อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
๒.๙) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุ
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R - radio network)
๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
๓.๑) ระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionist, Project Based
Learning Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ จาก
การเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่
สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมิน
ระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ
คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware
สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัย
ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
๓.๒) ระดั บ ผู้ เ รี ย น ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เ รี ย น เพื่อ ให้ ผู้ ส าเร็จ อาชี ว ศึ ก ษา
มีขีดความสามารถในการแข่ งขันทั้ ง สมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะ
การทางานตามตาแหน่ง หน้าที่(Function Competency) โดยใช้ V - NET การประเมิน
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วย
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการพัฒนาทักษะการคิด
บนพื้นฐานCompetency Based Technology Based Green Technology และCreative
economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษ
อาชีวะลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
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๓.๓) เตรี ย มผู้ เ รี ย นสู่ ก ารเป็ น ประชาคม ASEAN โดยการเพิ่ ม จ านวนสถานศึ ก ษา
English Program (EP) Mini English Program (MEP)ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ
สนั บ สนุ น การฝึ ก งานต่ า งประเทศ/บริ ษั ท ต่ า งประเทศและในประเทศยกระดั บ ทั ก ษะ
ด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School
ทุกประเทศใน ASEAN
๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๔.๑) ด้านบริหารทั่วไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่
Web Portal, E - office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
๔.๒) ด้านงบประมาณใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting:
SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค
และตามนโยบาย, การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าจ้างครูให้เพียงพอ
๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.๔) ด้ า นการสร้ า งความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA
และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล
ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ส ถานศึกษาน าหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง มาประยุกต์ใ ช้ในการจั ดการเรีย น
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน
ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการดาเนินชีวิต
บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารมุ่ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษาในการน าหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไป
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิ ทธิผล ส่งผลสู่การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
แนวทางการขับเคลื่อน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ
การศึกษา
1.2 จัดทาแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในในสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามลาดับโดยเริ่มให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคล และครอบครัว รู้จักนาไปประยุกต์ใช้ นาไปขยาย
ผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
1.3 จัดทาแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร แนวทางการขับเคลื่อน
2.1 อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษากลุ่มเป้า หมาย ให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการ บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย แนวทางการขับเคลื่อน
3.1 ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 1:10 แห่ง ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3.2 ให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดาเนินงาน
ของเครือข่าย
3.3 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อน
4.1 เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดย
จัดทาสื่อรูปแบบต่าง ๆ
4.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล แนวทางการขับเคลื่อน
ใน การติดตามและประเมินผลเพื่อทราบการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่าย โดยมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
5.1 จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และระดับ
สถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานในภาพรวม ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา
5.2 กาหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล
5.3 ดาเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ การติดตามประเมินผลได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไว้ ๔ ด้าน คือ
1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
2. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
3. ด้านคุณธรรมการใช้บริการ
4. ด้านพัฒนาองค์กร

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2557

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

คศ. 1

ปริญญาโท

3
1 22
3 12
- 12
6 20
5 22
5
5
9
9
3
5
2
5
- 31
1
13
- 45
28 153 58

คศ. 2

ปริญญาเอก

1
1
2

คศ. 3

รวม

4
13 23
6 15
4 12
10 26
15 27
4
5
6 14
5
9
5
8
4
7
15 32
1
13
45
87 241

ศศ. 4

ครูจ้างสอน

1
1
2

ปริญญาตรี

พนักงานราชการ

ตากว่าปริญญาตรี

วิทยฐานะ

4
9
9
8
15
12
1
8
4
3
3
17
1
94

ประเภทวิชา

1. ผู้บริหาร
2. แผนกวิชาช่างยนต์
3. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4. แผนกวิชาช่างโลหะการ
5. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
6. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
8. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9. แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
10. แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
11. แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
13. ข้าราชการพลเรือน
14. ลูกจ้างประจา
15. ลูกจ้างชั่วคราว
รวมบุคลากรทั้งหมด

ระดับการศึกษา

ข้าราชการ

จานวนบุคลากร

- 3
- 3
- 2
- 4
1 10
- 7
- - 7
- 2
- 1
- 1
- 6
- - - 1 46

1
6
7
4
5
3
1
1
2
2
1
10
43

2
1
1
4
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เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2557
สาขาวิชา / สาขางาน

ปวช
ปี 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ปวส.
ป.ตรี
ปกติ
ม.6
ทวิภาคี ตก
รวม
ตก ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ค้าง ปี 1 ปี 2 ทัง้ หมด
ค้าง

ปี 2

ปี 3

167

143

115

25

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาเครืองกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)

-

-

-

-

88

81

39

32

32

34

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109

11

-

-

-

-

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเครื่องกล(สาขางานยานยนต์)

-

-

-

-

-

450

15

-

-

329

-

-

20

-

20

-

-

-

5

10 -

-

-

8

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล

126

สาขางานเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างโลหะการ

-

-

-

-

20

22

-

83
-

51
-

32
-

10
-

16

33

46

154

149

133

-

-

-

34

24

34

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

164
-

123
-

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-

34

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคงานก่อสร้าง

128
-

แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม

116

สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากาลัง

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานเครือ่ งกลไฟฟ้า
สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม

สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม
รวมทัง้ สิ้น

80

11 -

-

-

28

-

-

24 -

-

233
107
85

-

-

151

14
-

-

442
76
182

-

-

34

1

29

29

-

-

-

-

-

139
-

16
-

35
59

27
13

-

-

100
-

89
-

14
-

74

91

57

67

31

-

-

-

-

-

-

27

11

-

-

-

-

-

-

-

-

23

23

-

-

-

61

-

-

-

49

36

-

-

-

205

147

761

-

718 119 546 496

2,631

-

-

4

-

-

-

-

30

-

-

-

1,613

3

-

-

-

-

331
185

-

-

-

-

271

-

9 -

-

47

-

-

-

-

-

46

-

-

-

-

-

146

-

43

-

20

-
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176
123
447

-

-

-

-

25

-

-

78

57

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326

-

62

-

-

-

47
39
44

-

42

-

-

-

41
44
41

1,033

-

-

-

-

-

93

21

62

20 -

20

4,264
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เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2557
สาขาวิชา / สาขางาน

ปวช
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปวส.
ปกติ
ม.6
ทวิภาคี
ป.ตรี
รวม
ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ทัง้ หมด

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเครื่องกล(สาขางานยานยนต์)

160

167

143

-

-

-

สาขาวิชาเครืองกล(สาขางานเทคนิคยานยนต์)

-

-

-

80

88

สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ป.ตรี)

-

-

-

-

-

120

126

80

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

-

470

20

34

-

-

-

-

-

-

-

20

20

321
40

-

-

-

-

-

-

-

-

326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

20

-

-

-

20

-

-

85

83

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

16

40

46

20

-

-

-

-

214
162

160

154

149

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

41

80

42

50

-

30

-

-

-

-

-

40

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

41

-

-

-

-

-

-

-

463
283
84
81

40

34

24

40

29

-

-

-

-

-

-

-

167

160

164

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม

-

-

-

40

35

-

-

-

-

-

-

-

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคงานก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา

-

-

-

40

59

40

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

447
75
217
42

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พมิ พ์โลหะ
สาขางานเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-

42

40

39

20

5

348
80

120

128

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

74

-

-

-

-

-

-

-

120

116

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

27

-

-

-

-

-

-

-

293
67

-

-

-

40

23

-

-

-

-

-

-

-

63

40

-

-

40

49

-

-

-

-

-

-

-

129

1,014

727

600

546

200

205

90

40

69

20

20

1,750

40

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,000

รวมทั้งสิน้

2,741

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”
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สรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
วิทยาลั ยเทคนิ คเชียงใหม่ ได้ดาเนินงานให้บริการทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทาง
ด้า นวิ ช าชี พ ประเภทวิช าอุต สาหกรรม โดยรั บใช้ สั ง คมมาเป็ นระยะเวลายาวนานนั บ ถึง ปั จจุ บั นเป็ น
ระยะเวลา 75 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างบุคลากรทางการศึ กษาด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากร
ทางด้านอุตสาหกรรม ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเข้า
มาในระบบการศึกษาของวิทยาลัยจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะและการมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งดูได้จากตัวชี้วัดของยอดผู้สมัครที่มียอดสูงขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ก็ คือ ร้อยละของผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยจะมีปริมาณค่อนข้างสูง ถือได้ว่าเป็นผลงานด้านปริมาณที่
สามารถผลิตแรงงานป้อนตลาดได้เป็นปริมาณที่มากเพียงพอ วิทยาลัยฯ ได้พยายามพัฒนางานด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานด้านการเรียน
การสอนและด้านกิจกรรมของนักเรี ยน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ การพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในด้านนี้จะเห็นได้จากปริมาณอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ปัจ จุบั นมีอาจารย์ผู้ สาเร็ จ การศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 37 คน ในจานวน
ผู้บริหารและข้าราชการครู รวมทั้งสิ้น 93 คน และมีครู – อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในมีครู คศ. 2
ชานาญการ จานวน 38 คน ครู คศ. 3 ชานาญการพิเศษ จานวน 46 คน และครู คศ. 4 เชี่ยวชาญ
พิเศษ จานวน 1 คน อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯ ยังคงมีแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้
ได้มีการศึกษาต่อ เพื่อมีคุณวุฒิที่สู งขึ้น อย่างต่ อเนื่องนอกจากนั้นยังมีแผนการส่ง ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อฝึกฝีมือและเรียนรู้เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ๆ อยู่เสมอและ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตผลของวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป และ
วิท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานด้ า นอาชี ว ศึ กษา(รอบสาม) พ.ศ. 2554 จาก
สานักงานรอบรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับความภาคภูมิใจ และได้สร้างผลงาน ดังนี้
ความภาคภูมิใจ
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดาเนิน
วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรการทางานของเครื่องผสมเทียมเกลือ
ไอโอดีน ซึ่งจัดทาโดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดาเนิน ณ วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงทอดพระเนตร
อุปกรณ์สาหรับคนตาบอด ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สร้างขึ้น
ทูลเกล้าถวายเพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใช้สาหรับการเรียนการสอน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ร่วมถวายรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าข้าวหลาม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 ร่วมถวายเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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ผลงานดีเด่นและการเข้าร่วมโครงงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2556
- รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลกสวย ด้วยปูน
เสือ" (Tiger Eco render) (อาชีวศึกษา) ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2555 ณ SCG Experience กรุงเทพมหานคร (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ การปรับแต่งชิ้นงาน โดยการใช้ตะไบมือในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
(แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขางานการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม)
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การจับชิ้นงาน
(Pick & Place) ด้วย โปรแกรม PLC เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ในงานฉลองครบรอบ 55 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (แผนกวิชาช่าง
เมคคาทรอนิกส์)
- รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน "Animation" ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ "ระบบกระจายเสียงตามสายโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม)
- รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทงานฝึกฝีมือระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (แผนก
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน)
- รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ "การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ " ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม)
- รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดั บ 1 การแข่งขันทักษะวิช าชีพ "งานกลึ ง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน"
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เครื่องบินสารวจผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๓ ไม้เท้านาทางคนตาบอดอิเล็กทรอนิกส์งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จังหวัด นนทบุรี
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- รางวัลผลงานระดับดี เครื่องสีเปลือกเมล็ดกาแฟสด และรางวัลประกาศเกียรติคุณ อุปกรณ์
นาทางผู้พิการทางสายตาแบบสวมขาในโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์และนวัฒกรรมสายอาชีวศึกษา
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ชื่อโครงงาน ศึกษาการทากระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคาจากทรายสี
ชมพู, จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีว ศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีว ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (หมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
- รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ชื่อโครงงาน ศึกษาการสกัดน้ามันจากกากกาแฟ จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 ณ
วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ปวช. ชื่อโครงงานอิทธิพลของแสง Infrared และ
Ultraviolet ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2556 (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
- รางวัลรางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องร้อยสายไฟฟ้าในท่อ PVC ด้วยระบบแม่เหล็กถาวร จากการประกวดโครงงานอาชีพของสถาบัน
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 ในงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน
ภายใต้ชื่องาน มหกรรม...สร้างสรรค์...สานฝัน...สู้อาชีพ จัดโดยสานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และ
ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
- รางวัลรองชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เครื่อง
ลบคมท่อ EMT ระบบไฟฟ้า จากการประกวดโครงงานอาชีพของสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปี การศึกษา 2556 ในงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่องาน มหกรรม...
สร้างสรรค์...สานฝัน...สู้อาชีพ จัดโดยสานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และระหว่างวันที่ 22 – 23
สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่
5 “Android Soccer Robor Contest 2013” โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่าง เมื่อวันที่ 10 - 14 กันยายน 2556
- รางวัลขวัญใจมหาชน การแข่งขันหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5
“Android Soccer Robor Contest 2013” ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2556 จัดโดยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 11
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลิต

ที่

งบรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- ค่าจ้างประจา
- พนักงานราชการ
- ค่าครองชีพ
รวม ข้อ 1
2 งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
2) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
3) ค่าธุรการนอกเวลา
4 ) ค่าเช่าบ้าน
5 ) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ค่าใช้สอย
1) ค่าเบีย้ เลี้ยงทีพ่ กั พาหนะ
2) ค่าเช่าทีด่ ิน
3) ค่าซ่มแซมครุภัณฑ์
4) ค่าซ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง
5) ค่าจ้างเหมาบริการ
6) ค่าประกันสังคม
7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ค่าวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา
2) วัสดุสานักงาน
3) วัสดุเอกสารการพิมพ์
4) วัสดุเวชภัณฑ์
5) วัสดุงานอาคารสถานที่
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
8) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
7) วัสดุงานห้องสมุด
7) วัสดุอื่น ๆ

ผลผลิต
ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

20,979,660
3,500,000
1,319,760
25,799,420

20,979,660
3,500,000
1,319,760
740,400
26,539,820

2,750,000
2,600,000
150,000
950,000
750,000
100,000
100,000
1,904,350
1,004,350
350,000
50,000
500,000
-

2,909,600
2,600,000
150,000
159,600
2,039,020
750,000
852,000
100,000
100,000
37,020
200,000
3,089,030
1,004,350
350,000
50,000
500,000
100,000
1,084,680

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

ผลผลิต
ระยะสั้น

รวม

-

41,959,320
7,000,000
2,639,520
740,400
52,339,240

-

5,659,600
5,200,000
300,000
159,600
2,989,020
1,500,000
852,000
200,000
200,000
37,020
200,000
4,993,380
2,008,700
700,000
100,000
1,000,000
100,000
1,084,680

-
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 11
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลิต

ที่

ผลผลิต
ปวช.

งบรายจ่าย
สาธารณูปโภค
1) ค่าน้าประปา
2) ค่าไฟฟ้า
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าไปรษณีย์
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ( อินเตอร์เน็ต)

รวม ข้อ 2
3 งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ข้อ 3
4 งบอุดหนุน
- การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบบุคลากร
1) ค่าจ้างชั่วคราว ครูจา้ งสอน 62 อัตรา
2) ค่าจ้างชั่วคราว พนักงาน 45 อัตรา
3) ค่าจ้างครองชีพครูจา้ งสอน 62 อัตรา
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
2) ค่าตอบแทนตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ค่าใช้สอย
1) ค่าเบีย้ เลี้ยงทีพ่ กั พาหนะ
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
5) ค่าใช้สอยตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6) ค่าใช้สอย อื่นๆ
ค่าวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา
2) วัสดุสานักงาน
3) วัสดุเอกสารการพิมพ์

750,000
750,000
6,354,350
-

ผลผลิต
ปวส.
750,000
750,000
8,787,650

ผลผลิต
ระยะสั้น
-

-

-

10,230,000
9,207,000
1,023,000

-

-

3,676,300
3,400,000
276,300
1,766,290
511,500
1,188,890
65,900
5,438,460
2,894,100
-

-

-

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

รวม
1,500,000
1,500,000
15,142,000
-

10,230,000
9,207,000
1,023,000
10,881,050
3,676,300
3,400,000
276,300
1,766,290
511,500
1,188,890
65,900
5,438,460
2,894,100
-
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 11
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลิต

ที่

ผลผลิต
ปวช.

งบรายจ่าย
4) วัสดุงานสื่อ
5) วัสดุงานอาคารสถานที่
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
8) วัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

9) วัสดุอื่นๆ
- สิ่งประดิษฐ์
- สารองโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวม ข้อ 4
5 รายจ่ายอื่น
โครงการหลักสูตรระยะสั้น
รวม ข้อ 5
รวมทัง้ สิ้น 1+2+3+4+5

2,544,360
1,284,175
22,395,225
54,548,995

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้น

-

-

1,000,000
1,000,000
35,327,470 1,000,000

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

รวม
2,544,360
1,284,175
22,395,225
1,000,000
1,000,000
90,876,465

Chiang Mai Technical College
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 12
การจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ที่
งบรายจ่าย
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสัน้
1 งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราวครูจา้ งสอน 30 อัตรา
4,158,000
4,158,000
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
5,342,040
5,342,040
รวม ข้อ 1
9,500,040
9,500,040
2 งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
378,260
6,350,460
6,728,720
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
5,700,000
5,700,000
2) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
150,000
150,000
3) ค่าธุรการนอกเวลา
275,000
275,000
550,000
4 ) ค่าตอบแทนตามโครงการ
103,260
103,260
206,520
5 ) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
122,200
122,200
ค่าใช้สอย
2,730,450
4,705,438
7,435,888
1) ค่าเบีย้ เลี้ยงทีพ่ ัก พาหนะ
500,000
500,000
2) ค่าซ่มแซมครุภัณฑ์
300,000
300,000
600,000
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
250,000
250,000
500,000
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
250,000
250,000
5) ค่าประกันสังคม
194,988
194,988
6) ค่ารับรองการประชุมในการบริหารราชการ
30,000
30,000
7) ค่าใช้สอยตามโครงการ
2,180,450
2,180,450
4,360,900
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
1,000,000
1,000,000
ค่าวัสดุ
661,385
2,748,060
3,409,445
1) วัสดุสานักงาน
450,000
450,000
2) วัสดุเอกสารการพิมพ์
100,000
100,000
200,000
3) วัสดุงานสื่อฯ
25,000
25,000
50,000
3) วัสดุเวชภัณฑ์
25,000
25,000
50,000
4) วัสดุงานอาคารสถานที่
250,000
250,000
500,000
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
300,000
300,000
6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
100,000
100,000
6) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
50,000
50,000
7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานอินเตอร์เน็ต)
50,000
50,000
8) วัสดุงานห้องสมุด
150,000
150,000
9) วัสดุการกีฬา
50,000
50,000
10) วัสดุพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
30,000
30,000
11) วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,000
20,000
12) วัสดุตามโครงการ
261,385
261,385
522,770
13) วัสดุอื่น ๆ
886,675
886,675
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 12
การจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
งบรายจ่าย
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสัน้
สาธารณูปโภค
425,000
2,070,000
2,495,000
1) ค่าน้าประปา
5,000
5,000
2) ค่าไฟฟ้า
1,500,000
1,500,000
3) ค่าโทรศัพท์
60,000
60,000
4) ค่าไปรษณีย์
60,000
60,000
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ( อินเตอร์เน็ต)
425,000
425,000
850,000
6) ค่าบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
20,000
20,000
รวม ข้อ 2
4,195,095 15,873,958
20,069,053
งบอุดหนุน
3.1 การจัดการศึกษา
3.2 สิ่งประดิษฐ์
รวม ข้อ 3
งบลงทุน
4.1 ครุภัณฑ์
5,584,220
5,584,220
4.2 ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ข้อ 4
5,584,220
5,584,220
งบรายจ่ายอื่น
5.2 สารองภูมิคุ้มกัน
7,200,000
7,200,000
รวม ข้อ 5
7,200,000
7,200,000
รวมทัง้ สิน้ 1+2+3+4+5
4,195,095 38,158,218
42,353,313

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”

แบบฟอร์ม 13
สรุปงบหน้ารายจ่าย จาแนกตามแผนงบประมาณ

1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
1.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.1.1 งานศึกษาวิชาชีพ
1.1.1.1 งบบุคลากร
1.1.1.2 งบดาเนินงาน
1.1.1.3 งบลงทุน
1.1.1.4 งบอุดหนุน
1.1.1.5 งบรายจ่ายอืน่
1.1.2 งานอบรมวิชาชีพ
1.1.2 งบดาเนินงาน
2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
2.1 แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพซ่อมสร้างอุปกรณ์
ประกอบอาชีพชุมชน
2.1.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่
ชุมชน (Fix-it center) และการพัฒนาระบบรองรับและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน
2.1.1.2 งบดาเนินงาน
3. แผนงบประมาณสนับสนุนา้ นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม
3.1 แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม
3.1.1 โครงการ สิง่ ประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
3.1.1.2 งบดาเนินงาน
3.1.1.4 งบอุดหนุน
3.1.2 โครงการ วิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.1.1.2 งบดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงิน งปม. การศึกษาขัน้
รวม
สถานศึกษา
พื้นฐาน

50,390,800
17,558,800

61,599,840
44,843,553
8,544,650
2,643,375
10,000,000

52,339,240
15,142,000
1,000,000

-

10,230,000
7,229,000
2,643,375
-

979,040
20,055,753
8,544,650
10,000,000

1,009,400

-

-

1,009,400

2,422,000

-

-

2,422,000

-

6,000,000

71,381,000

6,000,000
26,102,375

39,579,443

137,062,818

10,230,000
6,871,500
5,293,725
-

9,500,040
20,069,053
5,584,220
7,200,000

เพิม่ - ลด สนองนโยบาย
ร้อย
(ร้อ(ยละ)

ศธ.
สอศ.
จังหวัด
ประกันคุณภาพ

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ

ผลการใช้จา่ ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงิน งปม.
รวม
การศึกษาขัน้
สถานศึกษา
พื้นฐาน

72,069,280
14.53 P P
42,082,553 - 6.56 P P
5,584,220 - 53.01 P P
5,293,725
50.07 P P
7,200,000 - 38.89 P P

P
P
P
P
P

-

-

-

-

-

-

P P P P

-

-

-

-

P P P P

-

-

-

-

68,481,240

22,395,225

42,353,313

1,000,000

P
P
P
P
P

133,229,778 -

P P P P

2.88 P P P P
24
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แบบฟอร์ม 14

สรุปงบหน้ารายจ่าย จาแนกตามผลผลิต
แผนงบประมาณ / ผลผลิต
จานวน
1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ผลผลิต : เป้าหมายผู้สาเร็จการศึกษา
- ปวช.
2,500
- ปวส.
1,800
- ระยะสั้น
ผลผลิต : โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวะ
ผลผลิต : โครงการ จัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ
-

รวมแผนงบประมาณที่ 1
2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ผลผลิต : โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
- ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
รวมแผนงบประมาณที่ 2
3. แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
ผลผลิต : โครงการจัดตั้งศูนย็บ่มเพาะวิสาหกิจ
- ผู้สาเร็จจากศูนย์บ่มเพาะทีส่ ามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่
รวมแผนงบประมาณที่ 3
4. แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 :ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลผลลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
รวมแผนงบประมาณที่ 4
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ

54,548,995
35,327,470
1,000,000

4,300

90,876,465

-

-

-

-

-

-

-

90,876,465

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

รหัส GMIS

ภาคผนวก ก

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒๘
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่แผนกวิชาช่างยนต์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)
3. หลักการและเหตุผล
เยาวชนในสถานศึกษาระดับ ปวช.1 เป็นวัยแห่งการเรียนรู้กาลังเปลี่ยนผ่านวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่
ทั้งร่างกายและจิตใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2557 นักศึกษามีพฤติกรรมมีการต่อต้านในหลาย
ๆ ด้าน และหย่อนยานในเรื่องการมีระเบียบวินัย การเสียสละ การมีน้าใจ การแบ่งเวลา การเคารพต่อครู
และสถานที่ ทางแผนกฯได้สัมผัสกับปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง จึงมีแนวความคิดว่าถ้านักศึกษากลุ่มนี้
ได้ทาความรู้ จัก ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อน ๆ รุ่น และครูอาจารย์ในแผนกทุกท่าน จะสามารถ
เปลี่ยนทัศนคติบางอย่างที่ไม่ดี หรือจะสามารถสร้างความรัก ความเคารพต่อครู อาจารย์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิสัยทัศน์ ระเบียบวินัย กตัญญู เสียสละสามัคคี
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรักต่อครูและแผนกวิชชาช่าง
ยนต์ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีวิสัยทัศน์ ระเบียบวินัย มีความกตัญญูและสามัคคี
2. นักศึกษามีความรักต่อครูและแผนกช่างยนต์ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. นักศึกษาได้แนวทางการดาเนินการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อให้
ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการให้สมาชิกองค์การและ
ผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทาให้การบริหารการจัดการในส่วนราชการ
เป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ณ วัดร่าเปิง
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
1. เขียนและขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ติดตามผลและตรวจสอบการดาเนินการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม และติดตามผลการดาเนินการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไป ตามระเบียบของของวิทยาลัย
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

1
2
3
4

ค่าวิทยากร
2,500
ค่าบารุงสถานที่
2,500
ค่าอาหารกลางวัน
15,000
ค่าอาหารว่าง
12,000
รวม
32,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
32,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะวิสัยทัศน์ ระเบียบวินัย กตัญญูเสียสละสามัคคี
2. นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรักต่อครู และแผนกวิชาช่างยนต์ตลอด
จนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. นักเรียน นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
4. นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางการดาเนินการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม
ครบตามจานวน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีวิสัยทัศน์ ระเบียบวินัย มีความกตัญญูและสามัคคี มีความรักต่อครูและ
แผนกวิชาช่างยนต์ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัย
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แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอาคม ศาลติกุลนุการ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ท างด้ า นอุ ต สาหกรรมได้ ก้ า วหน้ า ไป
อย่างรวดเร็วทาให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ขยายฐานในการผลิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางแผนกวิชา
ช่างกลโรงงานได้จัดการเรียนรู้เกี่ยววิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรงและได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การเข้าค่ายคุณธรรมแก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมในการเรียนและ
การดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อให้การจัดการศึกษาของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นไปตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และพันธกิจของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็น
วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคุณธรรมและจริยธรรม อันจะนาไปสู่การพัฒนา
องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน วิสัยทัศน์ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 160 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้นาความรู้ที่ได้นาไปใช้ในการทางานและศึกษาต่อในอนาคต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นานักเรียน ระดับ ปวช. 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สารวจผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จัดทาคาสั่งและประชุม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะอาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 15 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1
2
3
4

ค่าตอบแทนวิทยากร
3,000
ค่าเช่าสถานที่
5,000
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
13,000
ค่าของที่ระลึก
3,000
รวม
24,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
24,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาในการเข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทางานในอนาคตหรือศึกษาต่อ
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 70 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทางานในอนาคตและศึกษาต่อ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะ และประสบการณ์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และประกอบอาชีพได้อย่างก้าวหน้า มีความสุขต่อไป
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์พัฒน์ มานุษยานนท์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ วัดร่าเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะมีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องร่วมกันทาและปฏิบัติ แผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ได้มีโ ครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมที่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในระดับ
ชั้นปวช. 1 ทุกคนจะต้องเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่แผนกฯ ได้เตรียมไว้ นักเรี ยน นักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี และเป็นคนดี
ของสังคม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช.1 จานวน 80 คน เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจที่ดีงาม เป็นประโยชน์และมีสมาธิในการปฏิบัติตนเอง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2557 ณ วัดร่าเปิง
(ตโปทาราม)
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7.2 วิธีดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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 .เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
3. ดาเนินการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ณ วัดร่าเปิง (ตโปทาราม)
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
5. สรุปผล/รายงานผลสาเร็จโครงการ
8. สถานะและความพร้อมของโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1 อาหารและเครื่องดื่ม
2 ค่าวิทยากร
3 ค่าเช่าสถานที่
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

12,000
2,000
2,000
16,000
16,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จานวน 80 คน เข้ารับการอบรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าอบรม มีสมาธิในการปฏิบัติตัว ตั้งใจเรียน มีจิตใจที่ดีงาม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายจาลอง ลังการ์พินธุ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เยาวชนในสถานศึกษาระดับ ปวช.1 เป็นวัยแห่งการเรียนรู้กาลังเปลี่ยนผ่านวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่
ควรมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งร่างกายและจิตใจ จากปัญ หาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2556 นักศึกษา
มีพฤติกรรมมีการต่อต้านในหลายๆ ด้านและหย่อนยานในเรื่องการมีระเบียบวินัยการเสียสละ การมีน้าใจ
การแบ่ ง เวลา การเคารพต่ อ ครู แ ละสถานที่ ทางแผนกฯ ได้ พ บเจอกั บ ปั ญ หาเหล่ า นี้ อยู่ บ่ อ ยครั้ ง
จึงมีแนวความคิดว่าถ้า เราสามารถละลายพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษา โดยการทากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เพื่อน รุ่นพี่ และครูอาจารย์ในแผนกทุกท่านตลอดจนวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติบางอย่าง
ที่ไม่ดีหรือจะสามารถสร้างความรัก ความเคารพ ต่อครู อาจารย์แผนกฯ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเสริมสร้างให้นักเรียน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 180 คน เข้าร่วมโครงการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับ ปวช.1 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่
“Education for Career and Social Development”
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาฯ ครู และพี่เลี้ยง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน
1 ค่าอาหารเครื่องดื่ม
20,000
2 ค่าบารุงสถานที่
6,000
3 ค่าตอบแทนวิทยากร
6,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
32,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน มีพฤติกรรมและมารยาทต่อครูอาจารย์ดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า มีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นที่ยอมรับของสังคม
และชุมชน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายแสงสุริยา สมเกตุ
2.3 สถานที่ดาเนินการ
วัดศรีโสดา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิช าช่างเมคคาทรอนิ กส์ วิทยาลั ยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
การบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญทั้งนี้มุ่งหวังให้ ผู้เรียน มีความรู้ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพการอาชีวศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่าง
เมคคาทรอนิกส์ จึงจัดให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ชั้น ปวช. 1 จานวน 50 คน ได้เข้าค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นานักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าอาหาร นักศึกษา จานวน 50 คน
2 ค่าวิทยากร
3 ค่าสถานที่
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

5,500
1,000
1,500
8,000
8,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม และการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเป็นคนดี
2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์จานวน 50 คน ได้ร่วมโครงการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ปวช.1
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เยาวชนในสถานศึกษาระดับ ปวช. 1 เป็นวัยแห่งการเรียนรู้กาลังเปลี่ยนผ่านวัยเด็กสู่ วัยผู้ใหญ่
ควรมีคุณธรรม จริ ย ธรรมทั้ งร่ างกายและจิตใจ เป็นการปรับ พฤติกรรมมี การต่อต้ านในหลายๆ ด้า น
ให้มีระเบียบวินัยการเสียสละ การมีน้าใจ การแบ่งเวลา การเคารพต่อครู และสถานที่ ทางแผนกฯ จึงได้
จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
3. เพื่อให้ได้แนวทางการดาเนินการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมมีจุดยืนและอุดมการณ์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสมและฉลาด
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวะศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวะศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวะศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่าที่ดีให้งานวิชาชีพ
มีบุคลิกที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการ ให้มีระบบสื่อสาร
สองทางระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช. 1 ณ วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
- ครู อาจารย์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- วิทยากรภายนอก
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน

1
2
3
4

ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าบารุงสถานที่และค่าดาเนินการ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

5,000
16,000
4,800
6,200
32,000
32,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
การประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความสามัคคี มีความรักต่อครูและแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. นักเรียน นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
4. นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางการดาเนินการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมมีจุดยืนและ
อุดมการณ์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 160 คน ได้เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดศรีโสดา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวญาณี ทาบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ แนวความคิ ด ความรู้ แ ละประสบการณตรงจากวิ ท ยากร
ที่ทรงคุณวุฒิ โดยนักเรี ยนนั กศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของธรรมะ เพื่อที่จะสามารถนาหลักคาสอน
ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจาวันต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาความรู้คู่คุณธรรม และฝึกการดาเนินชีวิต
อย่างมีสติตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนาทาง
3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและจิตสานึกในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ให้แก่นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับ ปวช.1 จานวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 พัฒนาหลักสูตร และการจักการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.13 จานวนคน – ชั่วโมง ของผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้รักสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชนรักษาเอกลักษณ์ภาษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 150 คน ณ วัดศรีโสดา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก ครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1 ค่าเช่าสถานที่
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 ค่าอาหาร
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

5,000
5,000
14,000
24,000
24,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม และมีภาวะผู้นาและจิตอาสา
2. นักศึกษาเกิดทักษะการดาเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนาทาง
3. นักศึกษาสามารถนาวิธีการดาเนินชีวิตอย่างมีสติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันได้
4. นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายกระจายความดีต่อไป
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. ได้รับความรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม จานวน 150 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิต

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
ครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวช.1 เป็ น วั ย แห่ ง การเรี ย นรู้ ก าลั ง เปลี่ ย นผ่ า นวั ย เด็ ก สู่ วั ย ผู้ ใ หญ่
ทั้งร่างกายและจิตใจ ทางแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมผลักดันให้นักศึกษา
มีคุณธรรมและจริยธรรม ให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพในการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน และการประกอบ
อาชีพในอนาคต
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้มีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมในสภาพสังคมปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักศึกษา
3. เพื่อให้สามารถวางแผนการดาเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมทุกคนเข้าค่าย
คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาใหม่
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
อบรมคุ ณธรรม และจริ ยธรรม นักศึ กษาใหม่ โดยแต่ง ตั้ง คณะด าเนิ นงาน ประสาน
ความร่วมมือ ดาเนินตามโครงการ ศึกษาดูงาน เก็บหลักฐาน ข้อมูล เพื่อสรุปและรายงานผลต่อ
วิทยาลัย
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในแผนก
3. ดาเนินงานโครงการ
4. สรุปรายงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูอาจารย์ในแผนก และนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

1
2
3
4

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ค่าบารุงสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร น้าดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

5,000
5,000
4,000
10,000
24,000
24,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามและจากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
2. ผู้ผ่านการเข้าค่ายการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้รับการยกย่อง
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมทุคนมีคุณภาพทั้งร่างกายและ
จิตใจ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมประสบความสาเร็จในการศึกษา
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอโณทัย เชี่ยวชาญ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ได้ จั ด การเรี ย นการสอน
มุ่งเน้ น การบู ร ณาการโดยยึ ดผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ทั้ง นี้มุ่งหวังให้ ผู้ เรีย น มีความรู้ ทั กษะ ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สามารถดารงตนอยู่ในสังคม
อย่ างมีความสุ ข เพื่อให้ เป็ น ไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 50 คน ได้เข้า
อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียน นาประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
6. ความสอดคล้องนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. วิธีดาเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นานักเรียนระดับ ปวช.1 เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม
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7.2 แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมและจัดทาคาสั่งดาเนินการ
พร้อมทั้งติดต่อสถานที่อบรม
3. ดาเนินการติดตั้งตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
7,500
2 ค่าวิทยากร
1,500
3 ค่าเช่าสถานที่
3,000
รวม
12,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
12,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม และการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
นักเรียน นักเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 50 คน
ผ่านการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
10.2 ผลลัพธ์
นักเรียน นักเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 50 คน
เป็นคนดี มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 50 คน ได้ร่วม
โครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ที่ผ่านการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียน นาประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นานักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัท เจริญมอเตอร์ จากัด
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
บริษัทเจริญมอเตอร์
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างยนต์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียนการสอนเป็น
สาคัญ ทางแผนกฯ เห็นควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานมาส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดี ตระหนักถึงความสาคัญในการศึกษาวิชาชีพช่างยนต์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างยนต์ และได้เรียนรู้ระบบการทางาน
จากสถานที่จริง
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในแผนก
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ จานวน 160 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน
ทีบ่ ริษัทเจริญมอเตอร์
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน และได้เรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมุ่งเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ ผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการให้มีระบบสื่อสารสองทางระหว่าง
องค์การกับประชาชนเป้าหมาย
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. ขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

1 ค่าอาหาร/น้าดื่ม/อาหารว่าง
2 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

7,000
1,000
8,000
8,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้รับจากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานบริษัท เจริญมอเตอร์ จากัด
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน สาขาวิชาช่างยนต์
3. นักศึกษาได้เรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รายงานการศึกษาดูงานของนักเรียนและผลการประเมินจากแบบสอบถาม
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอาคม ศาลติกุลนุการ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ท างด้ า นอุ ต สาหกรรมได้ ก้ า วหน้ า ไป
อย่างรวดเร็วทาให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ขยายฐานในการผลิตเพิ่มมากขึ้นซึ่ งทางแผนกวิชา
ช่างกลโรงงานได้จัดการเรียนรู้เกี่ยววิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรงและได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวทันทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์เข้ากับสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามาเพื่อ ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของแผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงาน เป็ น ไปตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงสมควรอย่างยิ่งที่
จะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรอ บด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ ความรู้ ค วามสามารถ
ทางด้ า นเทคโนโลยี อั น จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 160 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงานได้นาความรู้ที่ได้นาไปใช้ในการทางานและศึกษาต่อในอนาคต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้แก่ผู้เรียนทางแผนกจึงได้เล้งเห็นถึงความสาคัญในการเสริม
ความรู้จึงมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
แนวคิดเพื่อนาไปใช้ในการทางานหรือศึกษาต่อในอนาคต
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สารวจผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จัดทาคาสั่งและประชุม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะอาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 15 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่ารถในการเดินทาง
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,000
3,000
1,000
6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้การจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในการเข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทางานในอนาคตหรือศึกษาต่อ
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 70 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทางานในอนาคตและศึกษาต่อ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และประกอบอาชีพได้อย่างก้าวหน้า มีความสุขต่อไป
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ

นานักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.2 ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์พัฒน์ มานุษยานนท์
1.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปัจจุบันนี้ได้เปิดการเรียนการสอนประเภท
วิชาช่าง อุตสาหกรรม ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นมุ่งเน้น
การบูรณาการ ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ ตามนโยบายที่
ได้ รั บ มอบหมาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย น – นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รออกไป
สู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ ทักษะความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา และสามารถดารงตน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้การจัดการศึกษาของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นไปตามนโยบายของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ซึ่ งสอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ และพัน ธกิ จของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
เชียงใหม่ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้มีการศึกษาดูง านเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ของนักศึกษาระดับ ปวช . ชั้นปีที่ 1
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา จึงควรให้มีการไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จานวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นใหม่ ระดั บ ปวช.1 ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฎิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศใน
การจัดการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.4 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นานักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
7.2. วิธีดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผล/รายงานผลสาเร็จโครงการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

1 ค่าอาหาร
4,000
รวม
4,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
4,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบประเมินและแบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์ จาการศึกษา
ดูงาน ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขในสังคม
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จานวน 80 คน ได้ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน ชีวิตประจาวัน และประกอบอาชีพได้
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสาหรับนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นการศึกษาด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ของอาชีวศึกษาเท่านั้น แต่การเรียนด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น คือ การได้ลงมือปฏิบัติควบคู่
กับการสะสมประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อนามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จึงได้
จั ดท าโครงการศึ กษาดูงาน ดั งกล่ าวขึ้ น เพื่อเป็นประโยชน์ กับนั กเรี ยน นักศึ กษาในการศึ กษาระบบ
และการสัมผัสกับหน้างานจริงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อนาไปใช้ในครัวเรือนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการทางาน ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษาระบบการจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน แผนกช่างวิชาไฟฟ้ากาลัง ชั้น ปวช. 1 จานวน 180 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยการศึกษาจากงานจริงของการจาหน่ายไฟฟ้า
2. ได้รู้และศึกษาระบบการจาหน่ายไฟฟ้า เพื่อนามาใช้ในครัวเรือน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 12 จานวนครั้งของการฝึกอบรมกาลังคนอาชีวศึกษาของศูนย์กาลัง
คนอาชีวศึกษาหรือช่างในสถานประกอบการหรือช่างชุมชน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนระดับ ปวช. 1
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้า และครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน
1 ค่าอาหารเครื่องดื่ม
5,500
2 ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง
2,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8,000 บาท
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั ก เรี ย นชั้ น ปวช.1 จ านวน 180 คน ได้ ศึก ษาดู ง านที่ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒ นาความรู้ด้านการจาหน่ายไฟฟ้า ในประเทศไทย และเกิดความตระหนัก
ถึงความสาคัญของระบบการจาหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาที่กาลังทาการศึกษาอยู่
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.1 จานวน 180 คน ได้ศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ชั้น ปวช.1 ที่ได้ไปศึกษาดูงานมีความรู้ในเรื่องระบบการจาหน่ายไฟฟ้า
2. นักเรียน ชั้น ปวช.1 ที่ได้ไปศึกษาดูงาน ตระหนักถึงความสาคัญในสาขาวิชา
ที่ตนเองกาลังศึกษาอยู่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายแสงสุริยา สมเกตุ
2.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรออกไปสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ทักษะ
ความสามารถตามมาตรฐานวิช าชีพการอาชีวศึกษาและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ข
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น ตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ข้ อ ที่ 11
วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช. 1) สถานศึกษาต้องจัดให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาดู ง านโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ตามสถานประกอบการต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้
ประสบการณ์แนวคิดใหม่ ๆ และจะทาให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสาขางานเมคคาทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นขบวนการผลิตชิ้นงานต่างๆ จากงานจริง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ชั้น ปวช. 1 จานวน 50 คน ได้ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการได้แก่ บริษัท ฟูจิคูละ (อิเล็กทรอนิกส์) ประเทศไทย จากัด (มหาชน) จังหวัดลาพูน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
2. นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้จากการดูงาน มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้
3. นักศึกษาสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ
และเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ ตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงานบริษัท ฟูจิคูละ
อิเล็กทรอนิกส์) ประเทศไทย จากัด (มหาชน) จังหวัดลาพูน
7.2 แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 50 คน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

2,000
2,000
2,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
1. สอบถามสิ่งที่ได้เรียนรู้กับนักศึกษาจากการศึกษาดูงาน
2. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นในการเรียนสาขางานเมคคาทรอนิกส์
2. สถานศึกษาและสถานประกอบการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ปวช.1 จานวน 50 คน ได้ไปศึกษาดูงานสถานประกอบการครบทุกคน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
2. นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้จากการดูงาน มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้
3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นานักศึกษาดูงานใน บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จากัด
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว
2. นายนพรัตน์ มโนรา
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จากัด
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างอิเล็ กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็ นความส าคัญของนักเรียน นักศึกษาในด้านการเรียน
การสอนเป็นสาคัญ ทางแผนกฯ จึงได้จัดศึกษาดูงาน มาส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครู - อาจารย์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมดูแลตลอดการจัดทาโครงการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทางานจากสถานที่จริง
3. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในแผนก และมีโอกาสเรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. 1 จานวน 160 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จากัด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. นักศึกษาได้เรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการ
เรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการ ให้มีระบบสื่อสารสองทาง
ระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
นานักศึกษา ระดับ ปวช. 1 เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1 ค่าอาหารและค่าดาเนินการ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

8,000
8,000
8,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
การสังเกต และประเมินจากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 160 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน
ที่ บริษัทธานินทร์ เอลน่า จากัด มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และได้เห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 160 คน ศึกษาดูงานที่บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จากัด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ญาณี ทาบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จากัด
3.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสาเร็จการศึกษา ได้รับแนวความคิดความรู้
และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจาวัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหลัง
สาเร็จการศึกษาจะได้รับแนวคิด เพื่อใช้ในสถานประกอบการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนและในชีวิตประจาวันได้
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 150 คน ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
พร้อมทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียน และนาไปใช้ชีวิตประจาวันได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.12 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วม ฯ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 4 ด้านความรู้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
เชิญวิทยากรภายนอกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ เรื่องงานคอนกรีตสาหรับ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จานวน 150 คน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง, ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

1 ค่าอาหาร นักศึกษาและครูผู้ควบคุมดูแล
2 ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอื่น ๆ

5,000
1,000
6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและใช้แบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้ใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ทางาน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน ปวช.1 จานวน 150 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร และสามรถนาไปใช้
ชีวิตประจาวันได้
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ

นานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางรัตน์ติยา ศรีมณี
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานประกอบการด้านสถาปัตยกรรม
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรออกไปสู่ตลาดแรงงานมีความรู้
ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดให้มี
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจการทางาน
ในสถานประกอบการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ และได้รับความรู้ใหม่ๆ นามาประยุกต์ในการเรียน
2. เพื่อนาความรู้ในการศึกษา ดูงานเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. 1 จานวน 120 คน ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้ นักเรียน ได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน และนาความรู้มา
ประยุกต์การเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน
2. เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเรียน และเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 8 การบริการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
นานักเรียน ระดับ ปวช.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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.

เสนอโครงการเพื่ออนุมิติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการตามโครงการศึกษาดูงาน
สรุปและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

รายการ

1 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
2 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอื่น ๆ

5,000
1,000
6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ได้รับ ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ นามาใช้ในการเรียน
และเป็นทางเลือกในการทางานในอนาคต
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จานวน 120 คนได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษา ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงจากการไปดูงาน เพื่อนาความรู้มาใช้ใน
การทางาน และประยุกต์การเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน
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แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นานักเรียน นักศึกษา ดูงานสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ

(

)

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกไปสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้
ทักษะ และความสามารถตามมาตรฐานวิ ช าชี พ การอาชีว ศึก ษา และสามารถด ารงตนอยู่ ใน สั งคม
อย่างมีความสุข เพื่อให้การจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้ อ ที่ 11 วิ ธี ก ารศึ ก ษาดู ง านของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 (ปวช.1)
สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษาดังกล่าว ได้ศึกษาดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามสถาน
ประกอบการต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ให้ แนวคิดใหม่ๆ และจะทาให้ นักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นขบวนการผลิตชิ้นงานต่างๆ จากสถานที่จริง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จานวน 100 คน ได้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนา
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานเอกชน สถานประกอบการ และ
เครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
น านั กเรี ย น ระดั บ ปวช.1 แผนกวิช าช่า งเทคโนโลยีส ารสนเทศ ศึกษาดู ง านสถาน
ประกอบการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. ผู้ชานาญการเฉพาะอิสระจากภายนอกองค์กร
2. ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

1 ค่ารถพาหนะในการเดินทาง
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอื่น ๆ

1,000
1,500
500
3,000
3,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
1. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากแบบสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
.1
(

100 ค ไ

)

11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
.1

100

(
)
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมใหม่ๆ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมนักศึกษา T-TEP YG เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายนิมิต รัศมี ครูและบุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ และสถานประกอบการโตโยต้า
ในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิช าช่างยนต์ จั ดการเรี ยนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียน นักศึกษาประมาณ 800 คน และ
มีครู – ครูพิเศษ ทั้งสิ้นจานวน 23 คน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ทัก ษะ
และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตามความถนัด ในตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ พร้ อมทั้ง ดารงตนอยู่ในสั งคมอย่างมีความสุ ขตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
ปั จ จุ บั น การจั ดการเรี ย นการสอนประสบปัญ หาในหลาย ๆ ปั จ จัย ทั้ ง ปั จ จั ย ด้า นผู้ เ รีย น ด้ านผู้ ส อน
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาออกไปศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานสถานประกอบการ
อย่างมีคุณภาพตามความต้องการอย่างแท้จริงต่อไป
แผนกวิชาช่างยนต์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้มีคุณภาพทางด้านทักษะ
การบริการและบ ารุงรักษารถยนต์ โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เมื่อเข้าทางานกับ
ศู น ย์ บ ริ ก ารบริ ษั ท ในเครื อ โตโยต้ า เป็ น การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการในการผลิตช่างระดับฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้มีคุณภาพทางด้านทักษะการบริการและบารุงรักษารถยนต์ โดยสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพเข้าทางานกับศูนย์บริการบริษัทในเครือโตโยต้า
3. เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จากัด
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดฝึกอบรมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต์ที่กาลัง
จะจบการศึกษา (ปวส. ม.6) จานวน 40 คนตามความสมัครใจและตามความต้องการของบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ จากัด ภายใต้สัญญาความร่วมมือ (โครงการ T-TEP) ใช้เวลาการฝึกอบรมใน
สถานศึกษา 210 ชั่วโมงและฝึกในสถานประกอบการ 240 ชั่วโมง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ เข้าใจจุดมุ่งหมายของการบารุง
รักษารถยนต์รู้โครงสร้างการทางานของระบบต่างๆ ในรถยนต์โตโยต้าได้ถูกต้องสามารถใช้
เครื่องมือในการบารุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้องและมีกิจนิสัยในการทางานอย่างรอบคอบและปลอดภัย
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานมี
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555– 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศักยภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชนที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ให้สมาชิกองค์การและ
ผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทาให้การบริหารการจัดการในส่วนราชการเป็นไป
อย่างสมดุลมั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ฝึกอบรมนักศึกษาภายในสถานศึกษา จานวน 210 ชั่วโมงและฝึกงานในสถาน
ประกอบการเครือโตโยต้า จานวน 240 ชัว่ โมงรวม 450 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ระยะที่ 1 ฝึกอบรมให้นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) แผนกวิชาช่างยนต์
ระหว่างเดือนตุลาคม 56 – มกราคม 57
ระยะที่ 2 ฝึกอบรมให้นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์
ระหว่างเดือนมีนาคม 57 – พฤษภาคม 57
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7.2. วิธีดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

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

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานโครงการช่วงที่ 1
ติดตามและควบคุมการดาเนินงาน
ดาเนินงานโครงการช่วงที่ 2
ติดตามและควบคุมการดาเนินงาน
สรุปผลและรายงานผลโครงการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 ค่าวิทยากรจากภายนอก ช่วงที่ 1
2 ค่าวิทยากรจากภายนอก ช่วงที่ 2
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

25,000
25,000
50,000
50,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและควบคุมการดาเนินงานโครงการ พร้อมทั้งประเมินผลหลังสาเร็จสิ้นโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานประกอบการตัวแทนจาหน่ายโตโยต้า ได้ช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ด้านทักษะสามารถทางาน
ได้ ตรงตามความต้องการ จานวนไม่น้อยกว่า 40 คนเข้าทางานในสถานประกอบการตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทุกประการ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานประกอบการตัวแทนจาหน่ายโตโยต้า ได้ช่างระดับฝีมือแรงงาน จานวนไม่น้อย
กว่า 40 คนเข้าทางานในสถานประกอบการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูผู้สอน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการในระดับดีขึ้นไป
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ บาเพ็ญประโยชน์ บารุงพุทธศาสนา ของนักศึกษาระดับ ปวช.
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายชีวิน สุพรรณพยัค และครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วัดในตัวเมืองเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากสภาพแวดล้ อ ม และเปลี่ ย นแปลงไป ตามกระแสการพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็กเยาวชน
ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกัน
ของเด็กเยาวชนในสั งคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตาม
มา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น
ทางแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงดารดังกล่าว
เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ในการจะแก้ปั ญหาดั งกล่ าวนั้น จะต้ องอาศัย กระบวนการปลู กฝั งคุ ณธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ทาให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก ปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน จะช่วยทาให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทาให้พื้นฐาน
ทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กเป็นคนดีและสามารถแก้ปัญหาสังคมได้
และทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 160 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน ระดับ ปวช. มีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวะศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวะศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวะศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมค่าที่ดีให้งานวิชาชีพ
มีบุคลิกที่เหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการ ให้มีระบบสื่อสาร
สองทางระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
นานักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาพุทธศาสนสถาน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

1 ค่าอาหารและค่าดาเนินการ
16,400
รวม
16,400
รวมเป็นเงินทังสิ้น
16,400 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน คือ งบที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (งบพัฒนากิจกรรมผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ระดับ ปวช. มีความสามัคคี และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิตในสังคม
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๗๑
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งกล้องวงจรปิด สาหรับนักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายหงษ์คา อินใจ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. นายสุรพงษ์ วัฒนกีบุตร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขางานที่ผู้เรียนสามารถ
นาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนการฝึกในห้องปฏิบัติการของสถานศึกษาไปประกอบอาชีพทั้งใน
สถานประกอบการและประกอบอาชีพส่ ว นตัว ปัจจุบันเทคโนโลยี ด้านความปลอดภั ย โดยเฉพาะ
การติดตั้งกล้องวงจรปิด มีความเจริญก้าวหน้าและมีบทบาทสาคัญมากในการรักษาความปลอดภัยทั้งใน
ด้านบุคลากรและด้านสิ่งของต่าง ๆ อีกทั้งแผนกวิชาและวิทยาลัยฯ ยังติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด เสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งของของวิทยาลัยฯ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความเห็นว่าสมควรให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะแก่นักศึกษาและ
ยังสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่ยังไม่มีกล้องวงจรปิด รวมทั้งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ด้านการติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพเสริมได้
3. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาต่อกลุ่มประเทศอาเซียน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้ ทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คน
2. ได้จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ในวิทยาลัยฯ เพิ่มจานวน 8 จุด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสามารออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดได้
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่ม สามารถแข่งขันและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านภาษา เพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีและ
การเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชนที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ณ แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 วัน (วันเสาร์และอาทิตย์)
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและประเมินผล

ที่
1
2
3
4
5
6

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยากรภายนอก
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน

ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าป้ายไวนิล
ค่าอาหารกลางวันผู้อบรม

งบดาเนินงาน งบลงทุน

5,000
400
1,400
1,200
4,800

ค่าอาหารและน้าดื่มผู้ปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุฝึกอบรม
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

งบอุดหนุน

แผงวงจรบันทึกสัญญาณภาพ
จานวน 8 ชุด
แผงวงจรควบคุม CCD 520 เส้น จานวน 8 ชุด
ชีฟไอซี CCD ขนาด 1/ 3 นิ้ว 500 เส้น จานวน 8 ชุด
กล่องกันน้า ครอบกล้องวงจรปิด จานวน 8 ชุด
สายสัญญาณ RG6 และสายไฟสลิง จานวน 8 ชุด

รวม
รวมทั้งสิ้น

52,000
24,000
20,000
12,000
40,000
160,800
160,800 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้การสังเกต และแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามรถด้านการประกอบกล้องวงจรปิด
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับด้านการประกอบกล่องวงจรปิดไม่ร้อยละกว่า 90
2. ได้จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 8 จุด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทักษะสามารถออกแบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ และ
สามารถตรวจเช็คและซ่อมกล้องวงจรปิดได้

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ 1. นายหงษ์คา อินใจ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. นายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
3. นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
2.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ผู้เรียนสามารถ
นาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนการฝึกในห้องปฏิบัติการของสถานศึกษา ไปประกอบอาชีพ
ทั้งในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพส่วนตัว ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทสาคัญ
ต่อนักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาต่างๆ ไม่เฉพาะแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพราะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการศึกษา หรือการไปประกอบอาชีพ ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบ คือ นักศึกษาที่ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตรวจเช็คหรือซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ไม่สามารถลงโปรแกรมได้ ทาให้เป็น
อุป สรรคในการเรี ยน หรื องานที่รั บ ผิ ดชอบ การที่นักศึกษาสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ลงโปรแกรมได้เองจะทาให้สามารถตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อมีปัญหาเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ
หรือคุณภาพให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
แผนกวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ งานวางแผนและงบประมาณ และ งานประกั น คุ ณ ภาพฯ
จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ควรให้ มี ก ารจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การประกอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้
แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและเป็นกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ด้านการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถไปประกอบอาชีพช่างประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาต่อกลุ่มประเทศอาเซียน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้ ทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 80 คน
2. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลผลิต จานวน 80 เครื่อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษา สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม และอัพเกรดคอมพิวเตอร์ได้
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่ม สามารถแข่งขัน และสร้างรายได้เสริม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชนที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และฝึกลงโปรแกรมใช้งาน
ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่สนใจ ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 รุ่น ๆ ละ 20
คน ระยะเวลาอบรมในแต่ละรุ่น 2 วัน คือวันเสาร์และอาทิตย์ โดยวิทยากรจากครูแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ และเชิญบุคคลภายนอกที่มีความชานาญมาร่วมโครงการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดการจัดอบรมและ
ดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
**หมายเหตุ** 4 รุ่น ( ภาคเรียน 2/56 = 2 รุ่น) และ (ภาคเรียน 1/57 = 2 รุ่น)

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และ
วิทยากรภายนอก
8.2 ด้านงบประมาณ (4 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 80 คน)
ที่

1
2
3
4
5

รายการ

ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าป้ายไวนิล
ค่าอาหาร
ค่าอาหารและน้าดื่มผู้ปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนวิทยากร

งบประมาณ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

12,000
800
5,600
4,800
192,000

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ที่
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งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

6 ค่าวัสดุฝึกอบรม
6.1 Monitor ขนาด 19.5 นิ้ว จานวน 80 ชุด
6.2 Main board
จานวน 80 ชุด
6.3 CPU Intel Core i5 จานวน 80 ชุด
6.4 Hard disk ขนาด 500 GB จานวน 80 ชุด
6.5 DVD Writer
จานวน 80 ชุด
6.6 RAM Kingston 4 GB จานวน 80 ชุด
6.7 Case พร้อม Power Supply 450W

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

272,000
302,400
540,800
159,800
52,000
103,200
84,000

จานวน 80 ชุด

6.8 Key Board
6.9 Mouse
6.10 แผ่น CD
6.11 วัสดุอื่นๆ

จานวน 80 ชุด
จานวน 80 ชุด
จานวน 80 ชุด

รวม
รวมเป็นเงิน

24,000
20,000
1,400
10,000
1,610,000
1,610,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน (งบพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน) ตามโครงการเรียนฟรี 15ปี
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้การสังเกต และแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถใน
การประกอบคอมพิวเตอร์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ผู้ร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
2. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้จานวน 80 เครื่อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2. ผู้ร่วมโครงการสามารถตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ

ให้ความรู้กับนักศึกษาโดยวิทยากรภายนอก

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิช าช่างก่ อสร้ าง วิทยาลั ยเทคนิ คเชียงใหม่ ปัจ จุบันได้ เปิดการเรียนการสอนประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นมุ่งเน้ น
การบูรณาการและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอนตามนโยบาย
เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ ทักษะความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ การอาชีวศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกสู่ตลาดแรงงานหลังจากการสาเร็จ
การศึกษา ได้รับแนวคิดความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดนนักเรียน นักศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ ความรู้ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย น และใช้ ใ นชี วิ ต การท างานใน
สถานประกอบการหลังจากสาเร็จการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ นามาประยุกต์ในหน้าที่การงาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นั ก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชีพ ชั้ น สู ง (ปวส. 1) แผนกวิ ช าช่า งก่ อสร้ า ง
จานวน 120 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร และพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆนามาประยุกต์ในหน้าที่การงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พัทธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.21 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมฯ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ภูมิคุ้มกันทางสังคม
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1 ค่าอาหารว่างวิทยากรและนักศึกษา
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

3,000
2,400
1,000
6,400
6,400 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและแบบประเมิน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้จากวิทยากร สามารถนาความรู้ไปใช้ในด้านการเรียน และทางานได้
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จานวน 120 คน ได้รับความรู้จาก
วิทยากรภายนอก
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้จากวิทยากร สามารถนาความรู้ไปใช้ในด้านการเรียนและทางานได้
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมการสร้างเว็บไซต์สาเร็จรูปด้วย CMS
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอนุชาติ รังสิยานนท์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อสอดรับนโยบายของอาชีวศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซิ่งเป็น สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการพัฒนาโปรแกรม จึงขอเสนอ
โครงการฝึกอบรมสร้าง เว็บไซต์สาเร็จรูปด้วย CMS เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์สาเร็จรูปด้วย CMS
2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาฯ
3. เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช. ได้เข้ารับการอบรม
จานวน 50 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะและความรู้ด้านพัฒนาเว็บไซต์สาเร็จรูป
ด้วย CMS มากขึ้น
6. ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
6.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
เชิญวิทยากรให้การอบรมแก่นักศึกษา ระดับ ปวช. 1
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. ผู้ชานาญการเฉพาะอิสระจากภายนอกองค์กร
2. ครู - อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 ค่าวิทยากรผู้ชานาญการเฉพาะอิสระ
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

4,800
1,250
6,050
6,050 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบทดสอบและการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ประสบการณ์การจัดทาเว็บจากมืออาชีพ
2. สร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
3. รองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เข้า
รับการอบรม จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะและความรู้ด้านพัฒนาเว็บไซต์
สาเร็จรูปด้วย CMS มากขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ครูผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยฯ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยภาษาไทยเป็ น ภาษาประจ าชาติเ ป็นสมบั ติอัน ล าค่ าของชาติ ไทย และเป็นส่ ว นหนึ่ง ของ
วัฒนธรรมที่บอกถึงความเป็น คนไทย อนึ่งวันที่ 26 เดือนมิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่และวันที่ 29
กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นเดือนที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรม
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนคาขวัญ การแข่งขันโต้วาที การอ่านข่าวการแสดงบทบาท
สมมติ ฯลฯ เพื่อปลุกจิตสานึกให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคนได้ตระหนัก ถึงคุณค่า
และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยสืบไปชั่วกาลนาน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาประจาชาติ
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนของแต่ละแผนกเข้าร่วมแข่งขัน จานวน 20 คน
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าเข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีขึน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพืนฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนใหม่คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีสวนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดหา/ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าแข่งขัน จัดการแข่งขันกิจกรรมที่กาหนด มอบรางวัล
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“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตังกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน นักศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ

1. ค่าวัสดุ
10,000
2. ค่าตอบแทน (รางวัล)
5,000
รวม
15,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
15,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม, แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษามีความรักและชื่นชมภาษาไทย
2. นักเรียน นักศึกษา เขียน อ่าน พูดภาษาไทยได้ถูกต้องและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษามีความสนใจกิจกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 จากเป้าหมาย
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันประเภทต่างๆมีความพึงพอใจและมีทักษะ
การใช้ภาษาไทยในระดับดี
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เสริมคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู อาจารย์หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ

3. หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น การสื่ อ สารได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การศึ ก ษาโดยเฉพาะการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความมั่น ใจในตนเองและ
เพิ่มพูนศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยหมวด
วิ ช าภาษาอั ง กฤษ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
ขีดความสามารถในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน - นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้
นักศึกษาได้มีป ระสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษาเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาที่ดีอีกกวิธีหนึ่ง ดังนั้นทางแผนกจึงจัด
ท าโครงการเสริ ม คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นด้ า นภาษาเพื่ อ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะทางภาษา ส่ ง เสริ ม ความมั่ น ใจใน
การสื่อสารและกล้าแสดงออกของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาให้ใช้งานได้
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
3. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน และให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
5.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับได้มีโอกาสเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้
ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/ โครงการ/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีและ
การเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
“Education for Career and Social Development”
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนใหม่คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีสวนร่วมของส่วนราชการ
8.วิธีการดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จานวน 3 คน เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
นักศึกษา จานวน 121 ห้องเรียน
7.2 ปฎิทินปฎิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. ดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. ครูประจาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
2. วิทยากรชาวต่างชาติ จานวน 3 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร/ภาคเรียนละ
300,000 จานวน 2 ภาคเรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

600,000
600,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ทาแบบสอบถามความคิดเห็น ของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
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แผนงานพัฒนาคุณภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรษา สุวรรณ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องเรียน 223 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้ก่อตั้ง ณ ดินแดนขวานทองแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใน
อดีตมีเรื่องราวมากมายที่น่าจดจา การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงมีความสาคัญกับคนไทย เพราะจะทาให้
คนไทยทราบถึงรากเหง้าเผ่าพันธุ์ และความเป็นมาของไทย ประวัติศาสตร์ไทย จึงเปรียบเสมือนกระจกเงา
สะท้อนให้เห็นถึงอดีต ซึ่งมีทั้งความน่าภาคภูมิใจ และความผิดพลาดที่เราจะสามารถนามาเป็นแนวทางใน
การที่จะแก้ปัญหา เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันได้ อย่างมีความสุข ซึ่งในโลกยุค โลกาภิวัฒน์
อย่างเช่นปัจจุบัน มีนักศึกษาน้อยคนที่จะสนใจศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคม
ศึกษาจึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้นักศึกษา
ได้รู้ถึงความวิริยะ อุตสาหะในการสร้างชาติ เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาราลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ เพื่อให้ไทย
คงความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึกให้นักศึกษาเกิดความรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนใน
ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักนาเอาบทเรียนและความผิดพลาดต่าง ๆ จากเรื่องราวในอดีตมาประยุกต์
เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันได้
4. เพื่อฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษา สาหรับการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
ในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ทีม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมีความรัก
หวงแหน ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
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6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 25 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นางสาวรษา สุวรรณ์ และครูในหมวดวิชาสังคมศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1. ค่าวัสดุ
2. ค่าตอบแทน (รางวัล)
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ

500
6,000
6,500
6,500 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ และใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนาเอาบทเรียนในอดีตมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันได้
3. วิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 ทีม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย มีความรู้สึกรัก หวงแหนและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ประกวดมารยาทไทย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา
1.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรษา สุวรรณ์
1.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องเรียน 221 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. หลักการและเหตุผล
ศาสนาพุท ธเป็ น ศาสนาที่ส าคั ญของชาติ ไทย ประชาชนชาวไทยส่ ว นใหญ่นั บถื อศาสนาพุท ธ
มารยาทชาวพุทธ จึงเป็นมารยาทของชาวไทยและเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของสังคมไทย การปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องตามมารยาทของชาวพุทธใน ศาสนพิธีต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงกระทา หมวดวิชาสังคมศึกษา
จึงเห็ น สมควรส่ งเสริ มให้ นั กศึกษาได้ฝึ กฝนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนตามมารยาทของชาวพุทธอย่างถูกต้อง
เพื่อจะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมนาจิตใจของนักศึกษาให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึกให้นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้อย่างถูกต้องตาม
มารยาทของชาวพุทธ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามมารยาทของชาวไทย
5. เพื่อฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาสาหรับการเข้าแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
ในโอกาสต่างๆ ต่อไป
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ทีม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สามารถนาหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามมารยาท
ชาวพุทธไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2556

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

พ.ศ.2557
ธันวาคม

มกราคม กุมภาพันธุ์

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อ
2. จัดการแข่งขัน
3. สรุปและประเมินผล
8.ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นางสาวรษา สุวรรณ์ และครูในหมวดวิชาสังคมศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด
มารยาทไทย
2 ค่าอาหารว่างกรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

6,000
500
6,500
6,500 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
1. จากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3. วิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ทีม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรลักษณ์ ปราบไพรี
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวึกกษา กาหนดยุทธึาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (ยุ ท ธึาสตร์ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ึก ก ษา ข้ อ ๗) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในส ถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในการนี้คณะสามัญ สั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จกงขอเสนอโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิด
โอกาสให้ นั กึก ก ษาวิท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ยงใหม่ แสดงึัก ยภาพด้ า นภาษาอั งกฤษในลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น
การกล่าวสุนทรพจน์ การอธิบายขั้นตอนการทางานในสาขาอาชีพ หรือการใช้ภาษา เพื่อสันทนาการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักึกกษาได้แสดงึักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักึกกษา
2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทึ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักึกกษาระดับ ปวช. และปวส. เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักึกกษาพัฒนาตนเองและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขก้น
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวึกกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเึรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาึักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาึักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการึกกษาอาชีวึกกษา
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การึกกษาระดับชาติด้านอาชีวึกกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขก้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. ขั้นตอนการดาเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับปวช. และ ปวส.
7.2 วิธีปฏิบัติงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556
พฤศจิกายน

ตุลาคม

ธันวาคม

1. นาเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประสานผู้เกี่ยวข้องและประชุม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และกรรมการาวต่างชาติ จานวน 2 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา งบอื่น ๆ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1 รางวัลการประกวดสุนทรพจน์
2 รางวัลการประกวดการอธิบายขั้นตอนการทางาน
3 รางวัลการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

งบลงทุน

3,500
3,500
3,500

รวม
10,500
รวมเป็นเงินทังสิ้น
10,500 บาท
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
การประเมินความพกงพอใจและความคิดเห็นของนักึกกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักึกกษาได้พัฒนาตนเอง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของนักึกกษามีความพกงพอใจกิจกรรมการฝึกอบรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักึกกษาสามารถพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ นั กศึ กษาใหม่ระบบทวิภาคี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯ
เป็ น ต้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่นั กศึ กษาได้เ ตรี ยมความพร้ อมในการเรีย นรั บทราบรายละเอี ยดและ
ข้อปฏิบั ติเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาตามที่วิทยาลัยฯ กาหนดจึงสมควรให้นักศึกษาใหม่
ระบบทวิภาคี ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน อีกทั้ง นักศึก ษาได้มีโอกาส
พบปะครูที่ปรึกษา เพื่อนนักศึกษาใหม่จากทุกแผนกวิชาช่าง
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนและได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคีระดับชั้น ปวส. ประมาณ 120 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เป็นระยะเวลา 1 วัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นและเตรียมพร้อมสู่การเรียนตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้
อย่างมีความสุข
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อม ระยะเวลา 1 วัน
7.2 วิธีดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะครู-อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปและจัดทารายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
- หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1 ค่าสมุดฝีกอาชีพ
2 ค่าอาหารกลางวัน
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอื่น ๆ

12,000
4,800
3,000
19,800
19,800 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
- แบบสอบถาม และจากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมถึงการสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
บุคลากรจากสถานศึกษา นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดคุณภาพ
นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบการต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคี
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานที่ที่เหมาะสมหรือสถานที่ที่ทางราชการกาหนด
3. หลักการและเหตุผล
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีประวัติและความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นสิ่งรวมใจ
ของทุกคนในชาติ จึงสมควรปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความจงรักภักดีและเข้าใจใน
ความหมายคุณค่าในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในคุณค่าความหมายของวันสาคัญชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรักและศรัทธาต่อสถาบัน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 คน ได้ตระหนักในความสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นในวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าใช้สอยในการดาเนินงาน
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

70,000
30,000
100,000
100,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมวันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษารู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะและได้ตระหนักใน
ความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และแผนกวิชาชีพทุกแผนก
3. หลักการและเหตุผล
นั กเรี ย น นั กศึ กษาที่ส าเร็ จการศึก ษาจากหลายสถาบันและได้ผ่ านการคั ดเลื อกเข้าเรีย น
ต่อในระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 คงยังไม่รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ จึงควรให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียน
ในสถานศึกษาตามวิทยาลัยฯ กาหนดโดยคานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับครู อาจารย์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของ
วิทยาลัยฯ
3. เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ได้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบในการดารงตนระหว่างการศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม พึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555

ขั้นตอนดาเนินงาน

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2556
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน

1. ค่าอาหาร น้าดื่ม
2. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ดาเนินงาน
รวม

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

40,000
40,000
80,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

80,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
สังเกตพฤติกรรม และใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 จานวน 2,000 คน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ
รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับครู
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
3. ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

ก.ย.

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษามีความเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันและราลึกถึงบุญคุณ
ของครู อาจารย์เก่าแก่ที่ถึงแก่กรรมล่วงลับไปแล้ว จึงเห็นสมควรเชิญชวนให้นั กเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้ปกครองและประชาชน ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และอุ ทิศ ส่ ว นกุศ ลให้ กับ ดวงวิญ ญาณของผู้ ที่ ล่ ว งลั บ โดยนิ มนต์พ ระสงฆ์ รับ ถวายภั ต ตาหารเช้ าและ
รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จานวน 75 รูป เท่าจานวนปีของวิทยาลัยฯ ในตอนเช้าและนิมนต์
พระสงฆ์ทาพิธีอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วและถวายเพลพระสงฆ์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ได้ทาบุญร่วมกัน และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษามีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ทาบุญวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัย
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556

ขั้นตอนดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1. ค่าใช้สอยในการจัดพิธีสงฆ์
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

20,000
20,000
20,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์และทาบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึก เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมและห่างไกล
ยาเสพติด

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2557
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายมานิต ขัดขาว หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
พิธีไหว้ครูเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชาติไทยมาแต่โบราณ เพราะการไหว้ครู
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และคาว่า “ครู” รวมถึงบิดามารดาด้วย
เพราะท่านเป็นครูคนแรกของลูก ทั้งบิดามารดาและครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและ
ปลูกฝังให้รอบรู้ ศิลปวิทยา ปลูกฝังปัญญาให้เกิดขึ้น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ช่ า งจะมีก ารไหว้ ค รู เป็ น เฉพาะ
พิเศษ คือการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาและเทพเจ้าแห่งบรมครูช่าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นสถาบันที่มี
การจัดการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม จึงจัดพิธีไหว้ครู ช่าง พิธีบวงสรวง เพื่อได้ระลึกถึง
บุญคุณของครู – อาจารย์ บู ชาครูและทาบุญอุทิศส่ วนกุศลตามพิธีพุทธศาสนาโดยการบาเพ็ญกุศล
ทักษณานุปทานร่วมกัน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในความสาคัญของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระคุณและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษามีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบัน ได้เข้าใจความหมาย
ของการไหว้ครู
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๐๐
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้แสดงความเคารพและความกตัญญู
กตเวทีต่อครู
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

1. ค่าใช้จ่ายพิธีไหว้ครู
2. ค่าใช้จ่ายพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอื่น ๆ

5,600
10,000
15,600
15,600 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถามและจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึก เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตระหนักในความสาคัญ
ของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาติ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ควบคุมดูแลการจัดทาโครงการของทุก ชมรม 10 ชมรม โดยให้
แต่ ล ะชมรมจั ด ท าโครงการต่ า ง ๆ ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาให้ ส มาชิ ก เป็ น “คนดี แ ละมี ค วามสุ ข ”
กับ “คนเก่ง และมีความสุข” ของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเสนอโครงการที่เป็น
ประโยชน์ และปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ตลอดปีการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ และรู้จักทางานร่วมกันเป็นทีม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้คิดหาโครงการที่มีประโยชน์ปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เกิดการเรียนรู้และรู้จักทางานร่วมกัน
เป็นทีมคิดหาโครงการที่มีประโยชน์ ปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาความรู้และทักษะ สาหรับบุคลากร ฯลฯ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและนอกสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะ
นอกเหนือจากการเรียนการสอน ตลอดปีงบประมาณ 2557
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

1. ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
2.ค่าใช้สอยในการดาเนินงาน
3. ค่าตอบแทน

100,000
50,000
30,000

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

180,000
180,000 บาท

งบลงทุน

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถามประเมินผลงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษามีโครงการดาเนินการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดปีการศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมโครงการที่ได้เสนอ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1 .นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4. ชมรมต่าง ๆ ทุกชมรม
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเป็นคนดี
ประเพณีหล่อเทียนพรรษาและร่วมกันจัดตกแต่งต้นเทียนพรรษามีการจัดเป็นขบวนแห่เทียนพรรษา ไป
ถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ตลอดเวลาการเข้าจาพรรษาเป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่ ควร
อนุรักษ์ไว้ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญที่จะอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป จึงเห็นสมควรปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษาจัดตกแต่ง
ต้นเทียนด้วยความประเพณีสวยงาม และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัดต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าอันประเสริฐจากหลักศาสนา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องในกิจกรรมประกอบ
ทางศาสนา ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้ โครงการ
6.1 โยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
พิธีหล่อเทียนพรรษา จัดตกแต่งต้นเทียนให้สวยงาม และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาถวาย
วัดต่าง ๆ เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทย
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556

ขั้นตอนดาเนินงาน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2557

ธันวาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ

8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1. ค่าแบบหล่อเทียน
2. ค่าเทียนไข พาราฟิน ด้ายทาไส้
3. ค่าสนับสนุนตกแต่ต้นเทียน
4. ค่ารางวัล

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

6,000
15,000
7,000
6,000

34,000
34,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึก เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมทาบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกับสถานศึกษา

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. หลักการและเหตุผล
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีประวัติและความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวม
ใจของทุกคนในชาติ จึงสมควรปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักในความจงรักภักดีได้รู้และ
เข้าใจในความหมาย และคุณค่าในวันสาคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจในคุณค่าและความหมายของวันสาคัญ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน และท้องถิ่นในวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
6.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
นานักเรียน นักศึกษา ปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึก และอนุรักษ์ธรรมชาติ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556

ขั้นตอนดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1. ค่าอาหาร น้าดื่ม
2. ค่าพาหนะ ไป- กลับ
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

15,000
15,000
30,000
30,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
แผนกวิชาช่างละ 3,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 200 คน เข้าร่วมปลูกป่าได้ตระหนักในความสาคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 200 คน เข้าร่วมปลูกป่า มีผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดกิจกรรมวันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (แข่งขันโคมลอย)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติ ไทย ได้ส อนให้เยาวชนมีมารยาทเรียบร้อย นุ่มนวล
รู้ จั กอ่อนน้ อมถ่อมตน การปฏิบั ติกิ จ เพื่อระลึ กถึงสิ่ ง ต่าง ๆ เป็นประเพณีที่ควรอนุรัก ษ์ไว้ โดยเฉพาะ
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยรู้จักรักและหวงแหนรักษาปฏิบัติเป็นตัวอย่างสืบทอดต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา เกิดความสามัคคีมีความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติไทย
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 3,000 คน มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นและแข่งขัน
โคมลอย
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น และแข่งขันโคมลอย
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
การแข่งขันปล่อยโคมลอย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

10,000
10,000
10,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม วันสาคัญประเพณีท้องถิ่น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักในความสาคัญ
ของประเพณีท้องถิ่น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสาคัญของประเพณีท้องถิ่น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่ ทางวิทยาลัยต้องเอา
ใจใส่ และดูแลอย่ างใกล้ ชิด โดยกาหนดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับกลุ่ มนักศึกษา คือ กลุ่ มดี กลุ่ ม เสี ยง
และกลุ่ ม เสพ ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ จั ด นั้ น เป็ น กิ จ กรรมนั น ทนาการ การแข่ ง ขั น กี ฬ าที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ
การฝึ กอบรมงานทางศิลปะ กิจ กรรมป้องกัน เช่น การตรวจสุ ขภาพ การจัดบอร์ด การอบรมแกนนา
การให้คาปรึกษา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมบาบัด กระทาโดยการเข้าค่ายเยาวชน และจัดกิจกรรมร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา และสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อให้นักศึกษาจบไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา 4,000 คน ปลอดจากการใช้สารเสพติดและเป็นเยาวชนที่ดี
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาทุกคนปลอดจากการใช้สารเสพติด และมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม

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

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

400,000
400,000
400,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
จากการสังเกต และจาการใช้แบบประเมินผล
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาทุกคนปลอดจากการใช้สารเสพติด
2. นักศึกษามีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรงสมบูรณ์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ประมาณ 4,000 คน ในสถานศึกษาไม่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใน
การใช้สารเสพติด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาออกไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนแดนชายบ้านผาแดง
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วงงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดง
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมชมรมและมีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ช่วยครูสนับสนุน
ในการเรียนการสอนผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงานในสายอาชีพ พร้อมส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ของตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 100 คนร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอน
แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ห่างไกล
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๑๒
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ซ่อมแซมอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนตารวจตระเวรชายแดนบ้าน
ผาแดงพร้อมทั้งจัดอบรม และส่งเสริมวิชาชีพสร้างรายได้ให้ความแก่ชาวบ้านในชุมชน
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.

1.
2.
3.
4.
5.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
กาหนดกิจกรรมต่าง ๆ
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจกรรม
สรุปผลและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

25,000
5,000
30,000
30,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11.ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 100 คนร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอน
แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ห่างไกล

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๑๓
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนป่าข้าวหลาม
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนป่าข้าวหลาม
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูสนับสนุนในการเรียนการสอนให้ด้อย
โอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้ ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงานในสายอาชีพ พร้อมส่งเสริมให้
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ของตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอน
แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ห่างไกล
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๑๔
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ซ่อมแซมอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ป่าข้าวหลามพร้อมทั้งจัดอบรม และส่งเสริมวิชาชีพสร้างรายได้ให้ความแก่ชาวบ้าน
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.

1.
2.
3.
4.
5.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
กาหนดกิจกรรมต่าง ๆ
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจกรรม
สรุปผลและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู และบุคลการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าอาหารและน้าดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

25,000
5,000
30,000
30,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 100 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอนแก่
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ห่างไกล

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๑๕
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรม ประจาปี 2557
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร.ต.รัตตโรจน์ ทองซิว
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ค่ายลูกเสือในจ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกองลูกเสือวิสามัญที่จะต้องเข้าค่าย
พักแรมประจาปีและพิธีประดับแถบสามสีเพื่อให้เตรียมลูกเสือวิสามัญ เป็นลูกเสือวิสามัญต่อไป ซึ่งการเข้า
ค่ า ยพั ก แรมในครั้ ง นี้ เป็ น การปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ลู ก เสื อ มี ค วามรั ก สามั ค คี แ ละการใช้ ชี วิ ต กลางแจ้ ง
ทางกองลูกเสือวิสามัญ จึงได้ดาเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เตรียมลูกเสือวิสามัญ เป็นลูกเสือวิสามัญ ได้เข้าพิธีเข้าประจากองประดับแถบสามสี
2. เพื่อสร้างความสามัคคีของลูกเสือวิสามัญ ได้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จานวน 1,120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือได้ฝึกความรักความสามัคคี รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือรู้จักรักความสามัคคีและการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง ซึ่งจะดาเนินการเข้าค่ายเดือนธันวาคม 2556
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ

งบอื่น ๆ

1. เสนอโครงการต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทากิจกรรม
และวางแผนการดาเนินงาน ในด้านต่าง ๆ
3. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการและ มอบหมายหน้าที่
4. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
เตรียมความพร้อม
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. รายงานผลการดาเนินงาน

งบดาเนินงาน

1 ค่าเช่าสถานที่และอาหาร
2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์
3 ค่าเช่ารถเดินทาง
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

100,000
40,000
60,000
200,000
200,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลูกเสือมีความรักความสามัคคี รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลูกเสือจานวน 1,120 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ลูกเสือมีความรักสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. ว่าที่ร.ต.รัตตโรจน์ ทองซิว
2. คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่เหมาะสม
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญที่จะต้องมีการเข้า
ค่ายกลางวัน (Day Camp) ซึ่งลูกเสือวิสามัญทุกคนจะต้องผ่านการเข้าค่ายครั้งนี้ เพื่อประดับแถบ 2 สี
หรือรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ซึ่งการเข้าค่ายถือว่าสาคัญมากและถือโอกาสนี้ให้ลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
และพัฒนาสถานที่ด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 2 สี ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีของลูกเสือวิสามัญ
โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จานวน 1,120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประดับแถบ 2 สีลูกเสือวิสามัญ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษา
ความสะอาดแก่สถานที่ท่องเที่ยว
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

1. เสนอโครงการต่อท่านผู้อานวยการ
2.วางแผนจัดทาโครงการ
3. ออกคาสั่งและมอบหมายหน้าที่แก่
คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินงาน
6. รายงานผลการดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

1 ค่าอาหารและน้าดื่ม
42,600
2 ค่าแถบ 2 สี
13,440
รวม
56,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
56,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน ที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลูกเสือ จานวน 1,120 คน ได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาด
แก่สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จานวน 1,120 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ลูกเสือบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาด แก่สถานที่ท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือวิสามัญอนุรักษ์แม่นาปิง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. ว่าที่ร.ต.รัตตโรจน์ ทองซิว
2. คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงสะพานนวรัฐ
3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญ กาหนดให้ลูกเสือให้บริการชุมชนและสถานที่อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการบริ ห ารลู กเสื อแห่งชาติและคติพจน์ของลู กเสื อวิส ามัญ เพื่อให้การบริการดังกล่ าว
เกิดประโยชน์กับชุมชนและส่วนรวมอย่างแท้จริง กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัด
โครงการดัง กล่ าวขึ น เพื่ อ เก็บ เศษกระทงหลั ง งานประเพณี ยี่เ ป็ง หน้ าบริเ วณเทศบาลนครเชี ยงใหม่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่นาปิง ให้สะอาด
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีใจรักในงานบริการ และทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2. เพื่อปลูกจิตสานักที่ดีแก่ลูกเสือวิสามัญ ได้ทางานร่วมกันกับชุมชน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จานวน 300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญอนุรักษ์แม่นาปิง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จานวนครังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
เก็บกระทงบริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
18 - 19 เดือนพฤศจิกายน 2556
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
1. เสนอโครงการต่อท่านผู้อานวยการ
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. จัดทาคาสั่งและมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทังประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. ประกาศให้แก่สมาชิกในกองรับทราบ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6.รายงานผลการดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

1 ค่าอาหารและนาดื่ม
9,000
รวม
9,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
9,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน ที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน)
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลูกเสือ จานวน 300 คน ได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จานวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ลูกเสือบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปัน๋ นาใจ๋ให้เป็นพลัง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
2. คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท.
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ทางขึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ก่อนถึงวันวิสาขบูชา 1 คืนของทุกปี ประชาชนจากทั่วสารทิศ ประมาณ 100,000 คน พร้อมใจ
กันเดินขึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพก่อให้เกิด เป็นประเพณี “เตียวขึน
ดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษาจัดกิจกรรม “ปั๋นนาใจให้เป็นพลัง” โดยแจกนาดื่ม ขนมข้าวต้มแก่ผู้ร่วมประเพณีไหว้สาป๋าระมี
พระบรมธาตุดอยสุเทพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีเตียวขึนดอยด้วยการปั๋นนาใจ๋ให้เป็นพลัง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา จานวน 200 คน
2. คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 13 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทังเป็นการช่วยเหลือสังคม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
แจกนาดื่ม ขนม ข้าวต้มแก่ผู้ไปไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตังกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดาเนินงาน องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1 ค่าวัสดุ
2. ค่าอาหารและนาดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

500
9,500
10,000
10,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ความพึงพอใจของผู้เตียวขึนดอย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากขึน มีส่วนร่วมในการแบ่งปันนาใจให้
เป็นพลัง และร่วมอนุรักษ์ประเพณีเตียวขึนดอย
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ไปบริการผู้เตียว
ขึนดอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ตามรอยพ่อ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, คณะกรรมการดาเนินงาน
อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ศูนย์ศึกษาเกษตรพอเพียง อาเภอแม่ริม เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ยุคโลกวิวัฒน์ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องขวนขวาย แก่งแย่งแข่งขัน ในการดารงชีวิต เพื่อให้ได้มา
ซึ่ ง ความสะดวกสบาย โดยลื ม ค าสั่ ง สอนของพ่ อ ซึ่ ง เป็ น หลั ก พื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย ง
คณะกรรมการด าเนิ น งาน อ.ช.ท. ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะแผนกวิ ช าถื อ ว่ า
เป็นกลไกสาคัญในการปลูกฝังหรือกระตุ้นจิตสานึกของนักเรียนนักศึกษาให้ดารงตนอยู่ในหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตัวแทนหรือการเป็นผู้นาจะต้องมีความรู้และสามารถประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างได้
จึงจะเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท./ตัวแทนนักศึกษา มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท./ตัวแทนนักศึกษา ศึกษาดูงานในการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และสร้างแบบจาลอง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท. จานวน 26 คน
2. คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพแต่ละแผนกวิชาช่าง แผนกวิชาละ 7 คน
รวมจานวน 70 คน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรวมวิชาชีพ จานวน 10 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท.สามารถจัดแสดง/สาธิตแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ข้อที่ 4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555– 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมภาคทฤษฏีเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานแบบจาลอง
แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูที่ปรึกษา อ.ช.ท., อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม, คณะกรรมการชมรมวิชาชีพและ
คณะกรรมการ อ.ช.ท.
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน
ค่าบารุงสถานที่ (ห้องประชุม)
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

4,200
3,040
2,000
1,500
5,000
15,740
15,740 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและประเมิน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการ อ.ช.ท. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความสามารถนามาเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะกรรมการอ.ช.ท. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้ส่วนร่วมได้
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักศึกษา
อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ค่ายฝึกอบรมเยาวชน หรือค่ายฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม
3. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ อ.ช.ท. ระดับหน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
ทุก ชมรม ล้ ว นแต่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บั ติ กิจ กรรมและเป็น ผลช่ ว ยเสริ ม สร้ า งภาพพจน์ ที่ ดี
ของวิทยาลัย ถ้าหากนักศึกษาระดับสาคัญเหล่านี้ยังขาดการเป็นผู้นาที่ดี และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
แล้วจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมส่วนรวม งานกิจการนักศึกษาเห็นความสาคัญที่จะให้นักศึกษากลุ่มผู้นา
ดังกล่าวได้รับการอบรมในหลักสูตร เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความเป็นผู้นาอันจะได้รวม
ถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ที่จะส่งผลต่อกิจกรรมภาพพจน์และชื่อเสียงของวิทยาลัย
อีกทางหนึ่งด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับผู้นาของทุกชมรม
2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความสามารถนากิจกรรมหน่วยได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเชื่อมั่นในตนเองและได้พัฒนาบุคลิกภาพ
4. เพื่อให้ผู้อบรมได้ตระหนักในความมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการชมรมต่าง ๆ ประมาณ 50 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมมีความสามารถนากิจกรรมหน่วยได้ถูกต้อง
6. ความสอดคล้องนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 จานวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
การอบรมในหลักสูตร เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความเป็นผู้นาภายใน
จังหวัดเชียงใหม่
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1. ค่าเช่าสถานที่
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

5,000
5,000
25,000
35,000
35,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
1. สังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรม
2. ใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาระดับผู้นาทุกชมรม ได้รับการอบรม
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจมีความเป็นผู้นา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาบุคลิก ความเป็นผู้นา
ประสานสัมพันธ์ให้การกิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เลือกตั้งนายกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปีการศึกษา 255๗
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท.
3. คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท.
2.2 ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท., คณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท.
2.3 สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการดาเนินงานองค์ก ารช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) ถือเป็นหัวใจ
สาคัญในการประสานและเป็นผู้นาในการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ และร่วมกับ
สังคมภายนอก เพื่อที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ ทั้งในด้านสาขา
อาชีพและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นามีความกล้าที่จะคิด กล้าทา
กล้านา กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม คณะกรรมการดาเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) ชุดปัจจุบันจะหมดวาระในปีการศึกษา 2556 นี้ จาเป็นต้องมีคณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) ชุดใหม่เข้ามาฝึกงานและปฏิบัติหน้าที่
ในปีการศึกษา 2556 ต่อไป จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงมติเลือกนายกองค์การฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)
2. เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทุกแผนก ทุกชั้นปี จานวน 3,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตังบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก
อบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและ
เครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาความรู้และทักษะ สาหรับบุคลากร ฯลฯ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อ.ช.ท.) ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 แผนการดาเนินการ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. และคณะกรรมการดาเนินงาน อ.ช.ท.
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าอาหารเครื่องดื่ม

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน
5,660
1,200

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอื่น ๆ

6,860
6,860 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต และติดตาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)
ชุดใหม่
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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2. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และเสริมสร้างทักษะชีวิตในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
3. นักเรียน นักศึกษามีการทางานเป็นทีม อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชาชีพ,ครูแนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในแต่ล ะปี การศึกษามีนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นจานวนมาก ในปีการศึกษา 2556
มีนักศึกษาระดับ ปวช. 3 ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา จานวน 647 คน และระดับ ปวส. 2 จานวน 760
คน เพื่อให้ นักศึกษาที่จะสาเร็จ การศึกษา เกิดความมั่นใจในการศึกษาต่อและการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
งานแนะแนวฯ จึงได้จัดทาโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาชีพ
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและตลาดแรงงานแก่นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
2. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 647 คน
2. นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. 760 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้รับข้อมูลการศึกษาต่อ และแนะแนวในการประกอบอาชีพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
ข้อที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ข้อที่ 1 ให้ผู้รับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้
มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผน ตัดสินใจ ร่วมทา ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อที่ 2 ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาการแก้ไขปัญหา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก, อาจารย์แนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก
2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มนักศึกษา
3 ค่าเช่าสถานที่
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ
30,000
140,000
40,000
210,000

210,000 บาท

หมายเหตุ งบอื่น ๆ - เงินฝากปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามจากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จานวนนักเรียน นักศึกษามีความสนใจในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
90% ของจานวนนักเรียนที่จะจบการศึกษาทั้งหมด
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา จานวน 1,407 คน สามารถเลือกสถานศึกษาต่อ และสถานประกอบการได้เหมาะสม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อ และตลาดแรงงาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ บริจาคโลหิต
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของโลหิตสารองว่าเป็น
ปัจจัยและสิ่งจาเป็นต่อการช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บป่วย อีกทั้งในภาวะปัจจุบันความต้องการโลหิต เพื่อใช้ใน
การรักษาพยาบาลมีอัตราสูงขึ้นมากจึงมีความจาเป็นที่จะเพิ่มจานวนผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม
ในการบริจาคโลหิตที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน นักศึกษา จึงได้ร่วมมือกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาด
ไทย เพื่อเพิ่มจานวนบริจาคโลหิตและเพิ่มปริมาณโลหิตสารอง เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังความคิดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อเพิ่มจานวนผู้บริจาคโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการบริจาคโลหิต
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริจาคโลหิตให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต 200 คน
5.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความร่วมมือ
ในการบริจาคโลหิต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรมฯ
6.2. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
บริจาคโลหิต บริเวณลานด้านหน้าห้องสมุด อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 15.00 น.
7.2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1. ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1. ค่าประชาสัมพันธ์
1,000
2. ค่าน้าดื่มให้บริการ
200
รวม
1,200
รวมเป็นเงินทังสิ้น
1,200 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน งบจากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
สอบถามจากผู้บริจาคโลหิตที่เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ได้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการบริจาคโลหิต ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการบริจาคโลหิต
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ “หนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม”
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและนาไปสู่การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้เป็น
ปัญหาที่ปรากฏอยู่ทุกภาคของประเทศไทย และมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว จากข้อมูลการแจ้งเกิดของ
กรมการปกครอง พบว่ า สถิ ติ เ ด็ ก วั ย รุ่ น อายุ 15 - 20 ปี ในปี 2551 มี จ านวนเกื อ บหนึ่ ง แสนคน
(98,790 คน) ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายการส่งต่อเพื่ อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและสุขภาพสาหรับวันรุ่นใน
สถานศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งต่อเพื่อให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่เรียนวิชาเพศศึกษา จานวน 300 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาเพศศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้มีภู มิ คุ้ มกัน
ต่อ การมีเ พศสั มพั น ธ์ก่ อนวั ย อัน ควรและการตั้ งครรภ์ ที่ไม่พร้อม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย
และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
ข้อที่ 2 ให้มีระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์การกับประชาชน เป้าหมาย
โดยมีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ
การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นักเรี ยน นั กศึกษาเข้ารับฟังการอบรมและสาธิต วิทยากรจากส านักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าอุปกรณ์ในการอบรม
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,000
1,500
6,000
9,500
9,500 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ตรวจสอบรายละเอียดการติด ตาม ประเมิน ผล และพั ฒ นาการดาเนิ นกิจ กรรมให้ เ กิดความ
ต่อเนื่อง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนได้มากขึ้น
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11.ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการอบรมร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษารู้จักเฝ้าระวังและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์
ที่ไม่พร้อม
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนได้มากขึ้น
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“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๗
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากอุบั ติ เ หตุ แ ละภั ย พิ บั ติ ต่า งๆ สามารถเกิ ด ขึ้น ได้ ต ลอดเวลา งานสวั ส ดิ ก ารนั ก เรี ย น
นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการป้องกัน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้มีการจัดฝึกอบรม “โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา” ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ได้ทดลองการฝึกปฏิบัติจริง ได้รับแนวความคิด
ใหม่ๆ จากการเข้ารับการฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา สามารถนาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ และ
ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางวิทยาลัยฯ และของตนได้อีกด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่นกั เรียน นักศึกษา ในเรื่องของความปลอดภัยในการทางาน
2. เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสานึกในการทางานที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา
4. เพื่อช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและยังสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 300 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้พัฒนาความรู้และ
มีทัศนะคติที่ดีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชนสถานประกอบการ
และเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้
ในการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะ การเป็นประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาความรู้และทักษะ สาหรับบุคลากร ฯลฯ
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6.3 มาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
ข้อที่ 2 ให้มีระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์การกับประชาชน เป้าหมาย
โดยมีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ
การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
7.วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
นักเรี ยน นั กศึกษาเข้ารับ ฟังการอบรมและสาธิตของวิทยากร จากฝ่ ายศูนย์ฝึ กอบรม
เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม และ
บริเวณสนามกีฬาหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่
1.
2.
3.
4.

งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน
ค่าอุปกรณ์
ค่าจัดทาป้ายไวนิล
ค่าอาหารว่างนักศึกษา

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

5,400
2,800
400
6,000

14,600
14,600 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. กากับติดตามและการประเมินโครงการ
ตรวจสอบรายละเอียดความปลอดภัยให้ตรงกับคุณลักษณะของการฝึกอบรมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
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10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ วิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้
11.ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการอบรม ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับความรู้ทักษะ
ประสบการณ์จากการเรียนเข้าอบรมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า
ทันสมัย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขในสังคม
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาภายใน
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดขึ้น
เพื่ อ เล็ ง เห็ น ถึ ง สุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโ ยชน์ ดั ง นั้ น
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี “โครงการแข่งขันกีฬาภายใน”
เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน จานวน 4,000 คน
5.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้ออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1.นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2.แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3.มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬา และทาการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1. ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ค่ากรรมการตัดสิน
ค่าเช่าสนาม + ไฟฟ้า
ค่าพิธีเปิด – ปิด
ค่าถ้วยรางวัล
ค่าน้าดื่มกรรมการ
ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน
ค่าอุปกรณ์สาหรับฝึกซ้อมและการแข่งขัน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

60,000
50,000
60,000
10,000
15,000
20,000
80,000

295,000
295,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญการออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้รักความ
สามัคคีในหมู่คณะ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาภายใน ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาภายในทั้งหมด
11.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมและห่างไกล ยาเสพติด

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๒
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานที่ดาเนินโครงการ
สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดขึ้น
เพื่ อ เล็ ง เห็ น ถึ ง สุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์
ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา
มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จานวน 2,000 คน
5.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและให้ความสาคัญการออกกาลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3.มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการของ
สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและครือข่าย
6.4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬา และทาการคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๓
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1. ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1. ค่าตอบแทน
(ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันและค่าฝึกซ้อม)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ค่าชุดนักกีฬา)
4. ค่าเช่าสนาม
5. ค่ากรรมการผู้ตัดสิน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน งบดาเนินงาน
42,000

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

30,000
(สาหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)
15,000
20,000
15,000

122,000
122,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
2. นักเรียน นักศึกษา รู้จักทางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม และ
ห่างไกลยาเสพติด
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๔
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดขึ้น
เพื่ อ เล็ ง เห็ น ถึ ง สุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ ดั ง นั้ น
งานสวัสดิการนักเรียน นัก ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี “การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับชาติ” เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ จานวน
1,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6.4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬา และทาการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
.

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๕
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ค่าเบี้ยซ้อมนักกีฬา
ค่าเบี้ยแข่งขันนักกีฬา
ค่าที่พักนักกีฬา
ค่าชุดนักกีฬา
ค่าอุปกรณ์และยา
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
ค่าที่พักครู
ค่าพนักงานขับรถ
ค่าน้ามันรถ (แบบเหมา)
ค่าชุดครู

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

45,000
45,000
55,000
30,000
5,000
30,000
30,000
20,000
80,000
10,000

350,000
350,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลัง
กายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
.

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๖
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบระบบการเข้าของยานพาหนะในสถานศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายหงษ์คา อินใจ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. นายสุรพงษ์ วัฒนกีบุตร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขางานที่ผู้เรียนสามารถ
นาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนการฝึกในห้องปฏิบัติการของสถานศึกษาไปประกอบอาชีพทั้งใน
สถานประกอบการและประกอบอาชี พ ส่ ว นตั ว ปั จจุ บั น เทคโนโลยี ด้ า นความปลอดภั ย โดยเฉพาะ
การติดตั้งกล้องวงจรปิด มีความเจริญก้าวหน้าและมีบทบาทสาคัญมากในการรักษาความปลอดภัยทั้งใน
ด้านบุคคลและด้านสิ่งของต่าง ๆ อีกทั้งแผนกวิชาและวิทยาลัยฯ ยังติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด เสี่ ยงต่อความปลอดภัย ทั้งบุ คคลและสิ่ งของ ของวิทยาลัยฯ แผนกวิชาช่างอิ เล็ กทรอนิกส์
จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า สมควรให้ มี ก ารจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การตรวจสอบระบบการเข้ า
ของยานพาหนะในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะแก่นักศึกษา
รวมทั้งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบระบบการเข้าของยานพาหนะ
ในสถานศึกษา โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพเสริมได้
3. เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาต่อกลุ่มประเทศอาเซียน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาที่ได้รับความรู้ ทักษะ จานวน 20 คน และมีจุดการตรวจสอบระบบการเข้า
ของผ่านพาหนะในสถานศึกษา ของวิทยาลัยฯ จานวน 1 จุด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสามารออกแบบและจัดทาระบบการตรวจสอบระบบการเข้าของ
ยานพาหนะในสถานศึกษาได้
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่ม สามารถแข่งขันและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านภาษา เพื่อการสื่อสารเทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมด้านการตรวจสอบระบบการเข้าของยานพาหนะในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษาที่สนใจ ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 วัน (วันเสาร์และอาทิตย์)
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและประเมินผล

ที่
1
2
3
4
5
6

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยากรภายนอก
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจัดทาป้ายไวนิล
ค่าอาหาร (35 บ. x 20 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น)
ค่าอาหารและน้าดื่มผู้ปฏิบัติงาน (60 บ. x 10 คน x 4 มื้อ)
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บ. x 4 ชม. x 2 คน)

ค่าวัสดุฝึกอบรม
6.1 ชุดขดลวดมอเตอร์ ขนาด 1 Hp 12V จานวน 8 ชุด
6.2 ชุดเฟืองทดรอบ 100/1
จานวน 8 ชุด
6.3 ชุดเซ็นเซอร์แสง PHOTO CELL
จานวน 8 ชุด
6.4 ชุดอ่านบัตร REID 1 – 10 ช.ม.
จานวน 8 ชุด
6.5 ชุดเซ็นเซอร์ Loop Detector
จานวน 5 ชุด
6.6 บอร์ดควบคุมแบบ Network
จานวน 5 แผง
6.7 การ์ดบันทึกข้อมูล RFID
จานวน 400ใบ

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน งบลงทุน

6,000
400
2,800
2,400
9,600
25,600
22,400
25,600
24,800
14,000
19,500
60,000
213,100
213,100

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้การสังเกต และแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามรถด้านการตรวจสอบระบบการเข้าของ
ยานพาหนะในสถานศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ผู้ร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
2. ได้จุดด้านการตรวจสอบระบบการเข้าของยานพาหนะในสถานศึกษา
จานวน 1 จุด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีความรู้ ทักษะสามารถออกแบบ และระบบการเข้าของยานพาหนะใน
สถานศึกษา
2. สามารถตรวจเช็ค และสามารถตรวจสอบ ระบบการเข้าของ
ยานพาหนะในสถานศึกษา

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

แผนงานพัฒนาบุคลากร
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายไพศาล จันทร์ไชย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพ
ของแต่ ล ะระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ ประเทศ โดยเริ่ ม
จากความสามารถพึ่ ง พาตนเอง การรวมกลุ่ ม และการร่ ว มมื อ กั น จากพื้ น ฐานทางสายกลาง ดั ง นั้ น
เพื่ อพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้มี ความรู้ ความสามารถและตระหนัก ในการน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดทาโครงการ
ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะบูรณาการ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ 3D และน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นการเรี ย นการสอนของครู แ ละ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายได้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชิงบูรณาการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษานาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูเข้าร่วมโครงการอบรมจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชิงบูรณาการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 200 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้และความสามารถนาความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๕๑
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 16 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
จัดทาแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เตรียมหัวข้อการอบรม
3. กาหนดวัน เวลา และรูปแบบการอบรม
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับการอบรม
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
7. สรุปผลการดาเนินการอบรม
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วัน
วันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
2 ค่าเดินทางวิทยากร (ไป - กลับ)
3 ค่าที่พักวิทยากร
4 ค่าอาหาร ( 150 คน x130 บาท x 2 มื้อ)
5 ค่าอาหารว่าง (150 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

8,400
6,000
1,200
39,000
15,000
69,600
69,600 บาท
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแผนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ จานวน 150 วิชา ทาให้ผู้เรียนได้แผน
การเรียนที่หลากหลายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนของครู อาจารย์ที่ได้รับการฟังการบรรยายมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น และประสิทธิผลจากการฝึกอบรมทาให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาการเขียนแผน
การสอนแบบฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ครูที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้การบูรณาการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
2. ครูมีความรู้และความสามารถนาความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้การบูรณาการภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสุพรรณ แก้วฝั้น หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายบุญรัตน์ เตวิยะ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายเอกรัตน์ ณะปัญญา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.นิษพาภรณ์ แต้มลึก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.ศิรลิ ักษณ์ ชัยพนัส เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ

ห้องอินเตอร์เน็ต 2

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับมอบหมายหน้าที่จากทางวิทยาลัยฯ ให้ดูแล
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2007 ของวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันนี้
ทางวิทยาลัยฯ ได้ใช้ระบบ RMS 2007 ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆของวิทยาลัยฯ อาทธิเช่น
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลหลักสูตรฯ ข้อมูลตลาดแรงงาน e-office
งานสารบรรณ งานครูที่ปรึกษา การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เป็นต้นซึ่งเหลือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
เกือบเต็มแล้ว และในปีการศึกษาหน้า หรือปีการศึกษา 2557 ระบบ RMS 2007 ไม่สามารถเพิ่มเติม
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ได้แล้ว ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้านตามมา
ในปัจจุบันระบบ
บริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา RMS ได้ ถู ก พั ฒ นามาจนถึ ง Version 2012 ซึ่ ง มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ความสามารถในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น สอดคล้ องกับความเปลี่ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอาชีว ศึกษา
ด้วยเหตุนี้ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เห็น ถึงความสาคัญของปัญหาที่
เกิดขึ้นนี้ จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และพัฒนาบุคลทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกท่าน สามารถนาโปรแกรม RMS 2012 ไปใช้
ดาเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจดาเนินงานของผู้บริหารและ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสินใจดาเนินงานของผู้บริหาร
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อดาเนินการต่อยอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทุกท่าน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ของวิทยาลัยฯ ทีพ่ ัฒนาขึ้น จานวน 1 ระบบ
2. มีบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นาร่องเข้ารับการอบรมระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 จานวนไม่เกิน 40 คน
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5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นาร่องเข้ารับการอบรม ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012
ในการดาเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบิหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 แก่บุคลากรจานวนไม่เกิน 40 คน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
8.1.1 หัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : นายสุพรรณ แก้วฝั้น
8.1.2 วิทยากรในการอบรม : 1. นายนิทัศน์
วีระโพธิ์ประสิทธิ์
2. นายจักรฤษณ์ จันทร์รอด
8.1.3 เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. นายบุญรัตน์
เตวิยะ
2. นายเอกรัตน์
ณะปัญญา
3. นางสาวนิษพาภรณ์ แต้มลึก
4. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

1 เอกสารประกอบการอบรม
จานวน 40 ชุด ๆ ละ 100 บาท
2 ป้ายโครงการฯ ขนาด 1 x 3 เมตร
3 วิทยากร จานวน 2 คน
3.1 ค่าวิทยากร 1,200 x 2 คน x 16 ช.ม.
3.2 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ 2 คน
3.3 ค่าที่พัก (850 บ x 2 คน x 2 คืน)
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4,000
600
38,400
10,000
3,400
5,000

บุคลากรทางการศึกษา วิทยากรและเจ้าหน้าที่งาน
ศูนย์ข้อมูล (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)

5 ค่าอาหารกลางวัน บุคลากรทางการศึกษา
วิทยากร และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
(50 คน x 130 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน)
6 ค่าของที่ระลึก วิทยากร จานวน 2 ท่าน
7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าตอบแทนวันเสาร์ 240 บาท จานวน 6 คน
- ค่าตอบแทนวันอาทิตย์ 480 บาท จานวน 6 คน

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

13,000
2,000
1,440
2,880
80,720
80,720 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สังเกตการณ์ปฏิบัติการ การฝึกอบรม และจากการประเมินกระบวนการทากิจกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ
2. การตัดสินใจดาเนินงานของผู้บริหาร มีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการต่อยอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทุกท่าน
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพของแผนกวิชาและฝ่ายฯ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานประกันคุณภาพ และจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อวิทยาลัย ฯ ทางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและคุณภาพในทิศทางเดียวกัน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อครูที่ทาหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพของแผนกวิชา มีความรู้และความเข้าใจการประเมิน
คุณภาพของแผนกวิชา
2. เพื่อให้ครู อาจารย์ ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผล
ภายในขอสถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ กาหนด
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา
4. เพื่อสร้างการทางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้ทาหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพแผกวิชา จานวน 11 คน มีความรู้และความเข้าใจ
การประเมินคุณภาพของแผนกวิชา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และรวบรวบข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ทางงานประกันฯ จะดาเนินการรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. ประสานงานวิทยากรหน่วยงาน
4. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

1
2
3
4

รายการ

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

ค่าอาหาร
ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการประชุม

ค่าอาหารว่าง
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,500
1,000
3,000
2,000
9,500
9,500 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดาเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดาเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ระหว่าง
“Education for Career and Social Development”
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ดาเนิน โครงการเพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานและ
ประเมิน เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การดาเนินงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีรายงานการประเมินตนเอง SAR (แผนกวิชา) จานวน 11 เล่มที่
เป็นส่วนกลางถูกต้อง นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยต่อไป และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูผู้ทาหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพแผกวิชา จานวน 11 คน มีความรู้และความเข้าใจ
การประเมินคุณภาพของแผนกวิชา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติตนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้ข้อมูล หลังการดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR แผนก
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทา Common Data Set (CDS)
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่
เป็นส่วนกลาง Common Data Set (CDS) ในการดาเนินการการประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่ต้อง
ด าเนิ น การโดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา และชุ ม ชนเป็ น งานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
อย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้เป็น
หลั กในการเทีย บเคีย งส าหรับ การตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่ง เป็น
มาตรฐานที่เขียนในรู ปของความคาดหวังที่สถานศึกษาจะต้องบรรลุถึงขั้นตอนการดาเนินงานร่ว มกัน
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check) จึงต้องวางกรอบและกาหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล แปลความสรุปผลการประเมินและเขียนเป็นรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี เพื่อเผยแพร่ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องได้นาข้อมูลส่วนกลางไปใช้ในการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ทั้งในส่วนของแผนกวิชา และวิทยาลัยฯ ในขั้นตอนนี้ต้องเป็น การดาเนินงานต่อเนื่อง
ทุกปี จากภารกิจดังกล่าวงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเห็นควรให้มีการดาเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการจัดทา Common Data Set (CDS) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้ข้อมูลที่
ตรงกัน โดยคณะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจและมีความศรัทธาต่อ งานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยฯ และร่วมดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อนาข้อมูลไปใช้ให้มี
ความเที่ยงตรงได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานประกันให้มีคุณภาพร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do)
ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check) และร่วมกันนาผลการประเมินมาปรับปรุง
(Act) โดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นบรรทัดฐาน
2. เพื่อสร้างการทางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน 25 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
การจัดทาและรวบรวบข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ทางงานประกัน ฯ จะดาเนินการมอบหมายหน้าที่แจกแจงงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และร่วมกันจัดทาข้อมูล Common Data Set (CDS) เพื่อได้นาข้อมูลส่วนกลางไปใช้ใน
การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. ประสานงานวิทยากรหน่วยงาน
4. ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 ค่าอาหาร
2 ค่าของว่าง
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

4,500
2,200
3,000
9,700
9,700 บาท
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดาเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดาเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงาน และ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีข้อมูลส่วนกลาง
Common Data Set (CDS) ที่เป็นส่วนกลางถูกต้อง และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
ภายในมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน 25 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติตนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้ข้อมูล หลังการอบรม
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหลักเกณฑ์ทั่วไป ที่ต้องคานึงอยู่เสมอ
ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น งานที่ ต้ อ งด าเนิ น การโดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาและชุมชน เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามวงจร การบริหารงาน คือ ร่วมกันวางแผน
(Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check) และร่วมกัน
นาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เขียนในรูป ของความคาดหวังที่สถานศึกษาจะต้องบรรลุ ถึงขั้นตอนการดาเนินงาน
ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check) จึงต้องวางกรอบและกาหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมและ
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล แปลความ สรุ ป ผลการประเมิ น และเขี ยนเป็ น รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนและในขั้นตอนนี้
ต้องเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องทุกปี จากภารกิจดังกล่าวงานประกัน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จึงเห็นควร ให้มีการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อขยายรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติงาน ทาให้สามารถยืนยันคุณภาพได้อย่างถูกต้องและตรงกับหลักวิชาการ ซึ่งทาให้สะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจและมีความศรัทธาต่องาน
ประกั น คุ ณ ภาพวิ ท ยาลั ย ฯและร่ ว ม ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความเที่ยงตรงได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพ (Check) และร่วมกันนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) โดยมีมาตรฐานการศึกษา
เป็นบรรทัดฐาน
3. เพื่อสร้างความตระหนักในการเข้ารับความประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
ต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ในรอบต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน เกิดเจตคติและทัศนคติที่ดี ต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ
4. เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน 250 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน การจัดทา และรวบรวบข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ทางงานประกันฯ จะดาเนินการติดต่อวิทยากรจัดอบรม ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานประกันคุณภาพฉบับใหม่ (7 มาตรฐาน
35 ตัวบ่งชี้) ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. ประสานงานวิทยากรหน่วยงาน
4. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๖๕
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บุคลากรศูนย์ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1
2
3
4

ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของรางวัลที่ระลึกสาหรับวิทยากร
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

12,000
5,000
1,000
2,000
20,000
20,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดาเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดาเนินโครงการ เพื่อดูความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าอบรมและประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน 250 คน และเกิดความตระหนัก และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายใน
มากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน 250 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติตนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้ข้อมูลหลังการอบรม

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่นๆ
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ สัมมนาครูฝึกสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการอาชีวศึกษา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. หลักการและเหตุผล

การที่ จะน าองค์ กรให้ บรรลุ สู่ แผนกลยุ ทธ์ และพั นธกิ จนั้ น บุ คลากรเป็ นปั จจัยหลั กที่ ส าคั ญที่ สุ ด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการอาชีวศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวะ โดย
เน้นหัวข้อการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของผู้ ฝึกอาชีพและสถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการจั ดการอาชีวศึกษา การจัดโครงการ
สัมมนานี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและวิธีการจัดอาชีวศึกษาทั้งระบบ
ทวิภาคี แลกเปลี่ยนความรู้และร่ว มกันพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษารวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างถูกต้อง
2. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนักศึกษาระบบ
ทวิภาคีและหาทางแก้ไขร่วมกัน
3. เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี
4. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของนักศึกษา
5. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูฝึกสถานประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา จานวน 50 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวะระบบทวิภาคีให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
ข้อที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอาชีวศึกษา 1 วัน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดาเนินการ

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุป / รายงานผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1 ค่าอาหารกลางวัน
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3 ค่าเอกสารในการสัมมนา
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอื่น ๆ

5,000
5,000
2,000
12,000
12,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูฝึกสถานประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 50 คน เข้าร่วมสัมมนา
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูฝึกจากสถานประกอบการ ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา
จานวน 50 คน
11.2 ตัวชี้วัดคุณภาพ
นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาเนินการ
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทาการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านช่างกายอุปกรณ์ของประเทศ
ดั ง นั้ น งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน าคณะด าเนิ น งาน
ร่างหลั กสู ตรฯ ไปศึกษาดูงานทั้งด้านการผลิ ตบุคลากรช่างกายอุปกรณ์จากมหาวิทยาลั ยมหิดล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของช่างกายอุปกรณ์ การจัดหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จาเป็นสาหรับ
สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
4. วัตถุประสงค์
1 . เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและแผนการเรียนสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรอบเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องสาหรับสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน จานวน 7 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลัก สูตรฯ สามารถจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน
สาขาวิ ช าเทคนิ ค กายอุ ป กรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรงตามความต้อ งการของหน่ ว ยงานสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
6. ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานมี
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและ
เครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในการจัดการอาชีวศึกษา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมวางแผน กาหนดเป้าหมาย กาหนดการ
การศึกษาดูงาน
7.2 แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ .2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. กาหนดดาเนินงานโครงการ
3. ศึกษาดูงานตามแผน
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ และพนักงานขับรถ จานวน 8 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1
2
3

ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

5,000
12,800
10,000
27,800
27,800 บาท
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและแบบประเมินผลหลังการศึกษาดูงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสาหรับการร่างหลักสูตรและ
การจัดแผนการเรียนการสอน กรอบเนื้อหารายวิชา รวมทั้งรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่จาเป็นสาหรับสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ จานวน 7 คน ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ สามารถจัดทาโครงร่างหลักสูตรและการจัด
แผนการเรียนการสอน กรอบเนื้อหารายวิชา รวมทั้งรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่จาเป็นสาหรับสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ จัดทำหนังสือคู่มือครูที่ปรึกษำ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นำงสำววรลักษณ์ ปรำบไพรี
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน
3. หลักการและเหตุผล
กำรให้คำแนะนำปรึกษำ กำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆของวิทยำลัยฯ กำรให้บริกำรและกำรส่งเสริมสนับสนุนศักยภำพของนักเรียน นักศึกษำเป็นหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของครูที่ปรึกษำ ที่จะให้ข้อมูล คำแนะด้ำนต่ำงๆแก่นักเรียนนักศึกษำในควำมปกครอง
ดูแล ดัง นั้น กำรจั ดทำคู่มือครูที่ป รึ กษำ จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ งต่อครูที่ ปรึกษำในกำรให้คำปรึกษำ
แก่นักเรียนนักศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม กำรสนับสนุนศักยภำพของ
นักศึกษำและกำรให้บริกำรของวิทยำลัยฯ แก่ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแล
นักเรียนนักศึกษำ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ฯลฯ และเป็นข้อมูลสำหรับกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆอย่ำงมีระบบ
3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษำตระหนักในควำมสำคัญของกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำในควำมปกครองดูแล
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดทำคู่มือครูที่ปรึกษำให้กับครูที่ปรึกษำ ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลนักเรียน
นักศึกษำ จำนวน 500 เล่ม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษำสำมำรถให้คำแนะนำ คำปรึกษำ กำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำกำรช่วย
ให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิผล
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้
มีคุณภำพมำตรฐำน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดทำคู่มือครูที่ปรึกษำแจกให้ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ปวช. 1- 2 ประจำปีกำรศึกษำ 55 -56
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบ
3. กำหนดดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปและประเมินผล พร้อมรำยงำนผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงกา
8.1 ด้านบุคลากร
เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำครูที่ปรึกษำ เจ้ำหน้ำที่แนะแนวประจำแผนกวิชำชีพ
ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่ำวัสดุในกำรดำเนินกำร
2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

13,300
3,000

16,300
16,300 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของครูที่ปรึกษำและผู้ที่ใช้คู่มือครูที่ปรึกษำ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หนังสือคู่มือครูที่ปรึกษำ จำนวน 500 เล่ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษำมีควำมมั่นใจและให้ข้อมูลคำปรึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำได้ถูกต้อง
และแนะนำให้นักเรียน นักศึกษำแก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง มีพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ดีขึ้น
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แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ ทำแฟ้มครูที่ปรึกษำ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นำงสำววรลักษณ์ ปรำบไพรี
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน
3. หลักการและเหตุผล
กำรบัน ทึกและเก็บ ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษำในควำมปกครองดูแลของครูที่
ปรึกษำตลอดปีกำรศึกษำ เป็นสิ่งที่มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งครูที่ปรึกษำสำมำรถนำข้อมูล เหล่ำนั้นมำ
ประกอบกำรให้ ค ำแนะน ำปรึ ก ษำ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษำได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งกำรจั ด ท ำแฟ้ ม ครู ที่ ป รึ ก ษำ
เป็ น วิธีกำรหนึ่ งที่จะช่ว ยให้ครู ที่ป รึ กษำจัดระบบกำรบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับนักศึกษำได้ส ะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งกำรค้นหำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำรวำงแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือสนับสนุนศักยภำพ
ของนักศึกษำต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บและบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษำ และใช้เป็นข้อมูลติดต่อระหว่ำงผู้ปกครองได้
2. เพื่อใช้เป็นที่เก็บผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำมผลเมื่อนักเรียนสำเร็จกำรศึกษำ
4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเรียนกำรสอนตลอดหลักสูตร
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แฟ้มครูที่ปรึกษำ จำนวน 60 ชุด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ได้แฟ้มที่ปรึกษำที่มีคุณภำพในกำรเก็บข้อมูล ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงครู
นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ใช้ติดตำมผลเมื่อนักศึกษำจบหลักสูตร
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้
มีคุณภำพมำตรฐำน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพทุกระดับให้มีคุณภำพมำตรฐำน
วิชำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนรำชกำร
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดทำแฟ้มครูที่ปรึกษำ สำหรับครูที่ปรึกษำระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกวิชำ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบ
3. กำหนดดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
อำจำรย์แนะแนวแต่ละแผนกวิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1 ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

20,000
20,000
20,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สำรวจควำมพึงพอใจของครูที่ปรึกษำ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แฟ้มครูที่ปรึกษำพร้อมแบบฟอร์ม จำนวน 60 แฟ้ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล นักศึกษำออกกลำงคันลดลง
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ

มอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
ครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาชีพ ครูแนะแนวแผนก
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลัง ใจให้นักเรียน นักศึกษาที่มุ่งมั่นและพยายาม
ศึกษาจนประสบความสาเร็จ งานแนะแนวการศึกษา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแรงจูงใจและยก
ย่องนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ได้ร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักศึกษา รักเกียรติและศักดิ์ศรี เชิดชูชื่อเสียงของสถาบัน
3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม มีระเบียบวินัย อดทน สามัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา รับใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. 649 คน
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา รับใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวส. 758 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
6.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก, แนะแนวแผนกและครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาชีพ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1. ค่าวัสดุ
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

-

-

-

-

งบอื่นๆ
-

-

หมายเหตุ งบอื่น ๆ งบเงินฝากปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามจากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จานวน 1,407 คน เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่/ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การศึ กษาเป็ น หั ว ใจส าคั ญในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของสั ง คมไทย เพื่ อให้ นั กเรีย น
นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ และสร้างแนวทางในการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ งานแนะ
แนวอาชี พ และจั ด หางาน จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการแนะแนวทางการศึ ก ษาและอาชี พ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย ได้มีข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางในการศึกษาต่อ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และด้านอาชีพเป็นแนวทาง
ในการเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของ
ตนเองทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโลกทัศน์ด้านการศึกษาและอาชีพที่กว้างไกล ก่อให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาตนเองและวางแผนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
4. เพื่อเพิ่มจานวนผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาใน ระดับ ปวช. และ ปวส.
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ศึกษาและประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการได้เกิน 70% ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในอ าเภอต่ า ง ๆ ทั่ ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สามารถเลื อ ก
เรียนสายอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตรงกับความต้องการและ
ความถนั ด ของตนเองศึ ก ษา และที่ ก าลั ง จะส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่ชอบได้ ประกอบอาชีพได้ตรงกับหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
“Education for Career and Social Development”
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ข้อที่ 1 ให้ผู้รับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้
มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผน ตัดสินใจ ร่วมทา ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อที่ 2 ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
แนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมใน จ.เชียงใหม่ สถาบันการศึกษาจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาแนะแนว เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูแนะแนวแผนก, เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าของทีร่ ะลึก
2 ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชมวิทยาลัย
3 ค่าไวนิลแนะนาวิทยาลัยและแผนก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

10,000
10,000
10,000
30,000
30,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งใน ระดับ ปวช.และ ปวส. เพิ่มจานวนมากขึ้นจากปี 56
“Education for Career and Social Development”
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผูส้ มัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาในระดับปวช. และปวส. เพิ่มมากขึ้นจากการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีที่ผ่านมา (สถิติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,983 คน)
2. นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สามารถศึกษาได้
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้เกิน 70% ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถเลือกเรียน
และประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆได้ตรงกับความชอบและความถนัดของตนเอง
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3. หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเป็นจานวนมาก ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ไม่สามารถ
ติ ด ตามข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาได้ ค รบถ้ ว นทุ ก คน เนื่ อ งจากที่ อ ยู่ แ ละเบอร์ โ ทรศั พ ท์ แ ละแหล่ ง ข้ อ มู ล ใน
การติ ด ตามที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ห้ ไ ว้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ยากต่ อ การติ ด ตาม จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การรายงานผล
การติดตามภาวการณ์มีงานทาผู้ส าเร็ จอาชีวศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ดังนั้น
งานแนะแนวฯ จึงได้จัดทาโครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลผู้สาเร็จการศึกษาให้กับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อให้ทราบสถานภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริการจัดหางานให้กับสถานประกอบการที่ขอความร่วมมือ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,362 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ทราบสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
ข้อที่ 3 พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ข้อที่ 1 ให้ผู้รับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ได้มสี ่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผนตัดสินใจ ร่วมทา ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข
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ข้อที่ 2 ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ติดตามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ทีม่ ีงานทาและประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 20 รีม
2 แสตมป์ 500 ดวง
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,500
1,500
4,000
4,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ผลของการสารวจและการติดตามภาวการณ์มีงานทาผู้สาเร็จอาชีวศึกษา จัดส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและสามารถติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาได้
ร้อยละ 70 ของผู้สาเร็จการศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ ร้อยละ 70 ของผู้สาเร็จการศึกษา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
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แผนงานการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ สัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2558
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว หน. งานวางแผนและงบประมาณ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะการจาทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐาน
การในการด าเนิ น งานด้ า นงบประมาณครุภั ณ ฑ์ ต่า ง ๆ ของสถานศึ กษาและเพื่ อให้ ได้ รั บ ความรู้
และประสบการณ์จัดทาแผนปฏิบัติการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 มีความเข้าใจใน
การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
2. เพื่อนาโครงการที่เขียนมาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี สามารถจัดทาได้รวดเร็วขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 25 คน
เข้ารับการอบรมตามโครงการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการระบบการตัดสินใจ
ด้านที่ 4 ในการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของส่วนราชการ
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ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
สัมมนาคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม

1.
2.
3.
4.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เสนอโครงการพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ดาเนินการสัมมนา
ประเมินผลโครงการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2558 จานวน 25 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าเช่าสถานที่
2 ค่าอาหารและอาหารว่าง
3 ค่าเอกสารและวัสดุอื่น ๆ

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

10,000
17,000
3,000

30,000
30,000 บาท

**หมายเหตุ** ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบประเมินโครงการ และการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2558 มีทิศทางพัฒนา
สถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2558 ได้รับความรู้
จากการอบรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้แผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีคุณภาพ ตรงตามทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเ ป็นงบประมาณ
ส าหรั บ โครงการเที ย บเท่ า ผลผลิ ต รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ โครงการการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ใน
สถานศึกษามาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้นจึงจัดโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจให้ กับนักเรีย น นักศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษาละ 20 คน ครูที่ปรึกษา จานวน 4 คน
เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ วิธีการและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อจะได้เป็นแนวทางพร้อมที่จะเป็น
ผู้ประกอบการทางธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา และการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพอิสระ/กลุ่มธุรกิจให้มีศักยภาพขีดความสามารถเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเงิน การตลาด และทักษะเชิงวิชาชีพใน
สาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์ การเขียนแผนธุรกิจ สามารถดาเนินการได้
อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักศึกษาเพื่อจัดตั้งธุรกิจตามความสนใจความถนัด
ในรูปแบบของตนเองได้
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ
5. เป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. หรือ ระดับ ปวส. ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งความรู้ สาหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทาโครงการการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
และฝึกทาแผนของธุรกิจ
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดฝึกอบรม
จัดทาแบบธุรกิจ
คัดเลือกแผนที่ดีเด่น
สรุปผลการดาเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นายสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ และคณะ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1
2
3
4

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและของว่าง
ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
ค่าชองรางวัลผู้เข้ารับการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบลงทุน

งบอื่นๆ

4,500
2,500
1,500
1,500
10,000
10,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 ก่อนการอบรม : แบบประเมินตนเองในการเป็นผู้ประกอบการ
9.2 ระหว่างการอบรม : การสังเกตระหว่างการฝึกอบรมแบบประเมินผล
9.3. หลังการอบรม : การติดตามผลในสถานศึกษา หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ประมาณ 3 เดือน
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10. ผลที่คาดจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถนาความรู้ไปพัฒนาความพร้อมและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการและการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจตามทักษะวิชาชีพที่ตนเองถนัดและมีความพร้อมได้
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 20 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจ นาเสนอแผนธุรกิจได้และสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาได้ ภายใน 6 เดือน
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ สถานศึ ก ษาจึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารส ารวจความต้ อ งการ เพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้มีสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ มีการทดลองใช้และทาการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้ได้หลักสูตรต้องกับมาตรฐานการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับรายวิชา มาใช้ในสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ฝ่ายวิชาการจึง
จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ให้กับ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการและชุมชน
2. เพื่อจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาลักสูตรฯ ให้กับครูผู้สอน
และสถานประกอบการ จานวน 3 วัน
2. ครูผู้สอนจานวน 180 คน ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการทุกรายวิชาที่สอน
3. มีสถานประกอบการร่วมจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา จานวน 70 แห่ง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. รายวิชาทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. ครูผู้สอนและสถานประกอบการ สามารถนาหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 16 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
“Education for Career and Social Development”
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6.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
7. วิธีดาเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมมอบนโยบายวางแผนดาเนินการ
3. กาหนดการดาเนินงาน คาสั่งมอบหมาย
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
6. ติดตามและสรุปผลการดาเนินการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง
3. หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอนทุกคน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน
งบ
งบลงทุน งบอื่น ๆ
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาลักสูตรฯ ให้กับครูผสู้ อน และสถานประกอบการ

1 ค่าตอบแทนสถานประกอบการ
20 คน x 2 ชั่วโมง x 300 บาท
2 ค่าอาหารกลางวัน
60 คน x 130 บาท x 1 มื้อ
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
4 ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ
รวม

12,000
7,800
3,000
5,000
27,800
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กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
1 ค่าตอบแทนสถานประกอบการ
18,000
20 คน x 3 ชั่วโมง x 300 บาท
2 ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 130
15,600
บาท x 2 มื้อ
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60
6,000
คน x 25 บาท x 4 มื้อ
4 ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ
5,000
รวม
44,600
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามประเมินผลจากสถานประกอบการ
1 ค่าตอบแทนสถานประกอบการ
12,000
20 คน x 2 ชั่วโมง x 300 บาท
2 ค่าอาหารกลางวัน
3,000
30 คน x 65 บาท x 2 มื้อ
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,000
30 คน x 25 บาท x 4 มื้อ
4 ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ
5,000
รวม
21,900
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
94,100
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความต้องการของสถานประกอบการ
2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ ดีมาก
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนและสถานประกอบการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด
ทาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 180 คน
2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของรายวิชาทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไปใช้
จัดการเรียนการสอน
2. ครูผู้สอนได้แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตรงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ สัมมนาความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนในระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค โดยจะต้ องการการศึกษา
วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์
ในการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอ มีขีดความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม มีวินัยเจตคติ
และมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องสั ง คม ทั้ ง ในส่ ว นของการประกอบอาชี พ อิ ส ระ และในสถาน
ประกอบการ โดยการอาชีวศึกษาได้จัดทาหลักสูตรซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้
อย่ า งเหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพและความสนใจของผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง การจั ด การศึ ก ษาเป็ น ระบบปกติ
และระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดทาโครงการความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนางานด้านการจัด การเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบการจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อให้สถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง
ของนักศึกษาระบบทวิภาคี มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้น
4. สามารถนาข้อมูลมาใช้อ้างอิงในระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา และด้านการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้แทนจากสถานประกอบการ และ ผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี จานวน 50 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สถานประกอบการและผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี มีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และทาความร่วมมือ (MOU) เพิ่มมากขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
ข้อที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดประชุมสัมมนาผู้แทนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ระยะเวลา 1 วัน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดาเนินการ

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.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะครู-อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบอุดหนุน
1 ค่าอาหารกลางวัน
5,000
(100 บาท x 50 คน)
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5,000
(50บาท x 2 มื้อ x 50 คน)
3 ค่าเอกสารในการสัมมนา
2,000
รวม
12,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
12,000 บาท
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกต
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้แทนสถานประกอบการ และ ผู้ปกครองนักศึกษา จานวน 50 คน เข้าร่วมสัมมนา
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 50 คน
11.2 ตัวชี้วัดคุณภาพ
สถานประกอบการและผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี มีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และทาความร่วมมือ (MOU) เพิ่มมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชาพิจารณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน ทรา
บรมราชชนนีในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
กายอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทากรอบหลักสูตรฯ ทาให้ได้เป้าหมายของหลักสูตร หลักเกณฑ์การใช้
หลักสูตร สมรรถนะผู้เรียน โครงสร้างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา และกระบวนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดของบุคคลในคณะกรรมการดาเนินการฯ ซึ่งอาจทาให้ได้
ข้อมูล ที่ไม่ครบถ้ว นในทุกมิติ ทาให้ผู้ เรียน ขาดคุณสมบัติที่จาเป็นบางด้าน โดยเฉพาะทักษะการคิ ด
วิเคราะห์บนฐานคุณธรรมจริยธรรมและการทางานเป็นทีม รวมทั้งทัศนะคติที่ดีในการดารงชีวิต ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้ได้หลักสูตรกายอุปกรณ์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิพากษ์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ ข้อ เสนอแนะ จากผู้ทรงคุ ณวุฒิและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพใน
การพัฒนาผู้เรียน และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. เพื่อนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผลิตช่างกายอุปกรณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 40 คน/ปี
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จหลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ มีความรู้ ความสามารถในการทากายอุปกรณ์เทียม
และกายอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
สามารถประกอบอาชีพได้
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและ
เครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในการจัด
การอาชีวศึกษา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ฝ่ายวิชาการและ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน โดยแผนการดาเนินงานดังแสดงในตารางขั้นตอนดาเนินงาน
7.2 วิธีปฏิบัติงาน/ปฎิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค. 2556 ก.ย. 2556 พ.ย. 2556 ธ.ค. 2556 ม.ค. 2557

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่
5. ประชุมจัดทาประชาพิจารณ์
6. สรุปผลและประเมินผล
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5

งบประมาณ

รายการ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าเดินทาง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

4,200
12,500
5,000
25,000
5,000
51,700
51,700 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประชาพิจารณ์)
2. แบบสารวจความจาเป็นด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาหลักสูตร
3. แบบสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะต่างๆ ใน
การปรับปรุงแก้ไขกรอบหลักสูตรฯ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กรอบหลักสูตรฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกด้าน ได้รับการยอมรับจากชุมชน
สังคมสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทากรอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ตามพระราชดารั ส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ อจัดท า
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของประเทศ เพื่อให้วิทยาลัยฯ
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้
วิทยาลัยฯ จะต้องจัดทากรอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ทั้งในด้านเป้าหมายและจุดเน้น
สาระการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งวิธีการนากรอบหลักสูตรดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางใน
การจั ด การเรี ย นการสอน โดยร่ ว มด าเนิ น การกั บ ฝ่ า ยต่ า งๆ อาทิ คณะกรรมการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
ของวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรจากมูลนิธิฯ ตัวแทนผู้ปกครอง รวมทั้งสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทากรอบหลักสูตร เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่จาเป็นต่อลักษณะอาชีพอย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้ได้หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคเชีย งใหม่ จึ งได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทากรอบหลักสูตร
เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร การกาหนดรหัสวิชา สมรรถนะผู้เรียน
โครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งคาอธิบายรายวิชา รวมทั้งการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อกาหนดเป้าหมายของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
กายอุปกรณ์
2. เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
กายอุปกรณ์
3. เพื่อกาหนดสมรรถนะผู้เรียน และกาหนดโครงสร้างหลักสูตร
4. เพื่อกาหนดคาอธิบายรายวิชา และกาหนดกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน
5. เพื่อกาหนดรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาหลักสูตรฯ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
เอกสารกรอบหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
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5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กรอบหลักสูตรฯ มีข้อมูลครบถ้วนทั้งด้าน เป้าหมายของหลักสูตร หลั กเกณฑ์การใช้
หลักสูตรสมรรถนะผู้เรี ยน โครงสร้างหลั กสู ตร คาอธิบายรายวิช า และกระบวนการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน รวมทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ
และเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในการจัด
การอาชีวศึกษา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ฝ่ายวิช าการและมูล นิ ธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่ว มจัดทา
แผนการดาเนินงาน โดยแผนการดาเนินงานดังแสดงในตารางขั้นตอนดาเนินงาน
7.2 แผนดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค. 2556 ก.ย. 2556 ต.ค. 2556 พ.ย. 2556 ธ.ค. 2556
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่
5. ประชุมจัดทากรอบหลักสูตร
6. สรุปผลและประเมินผล
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะกรรมการ
ร่ า งหลั ก สู ต รของมู ล นิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ตั ว แทนสถาน
ประกอบการ ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 50 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน

1
2
3
4
5
6

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าที่พัก
ค่าเดินทาง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

16,800
28,000
11,200
67,200
14,000
11,100
148,300
148,300 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 แบบตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตรฯ
9.2 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการจัดทากรอบหลักสูตรฯ
9.3 แบบสังเกต
9.4 แบบสารวจความจาเป็นด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาหลักสูตร
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรอบหลักสูตรฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจัดทากรอบหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กรอบหลักสูตรฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนได้

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

แผนงานพัฒนาการบริหารและ
แสวงหาความร่วมมือชุมชนและ
สังคม

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือกับชุมขนและสังคม
1. ชื่อโครงการ สารวจความพึงพอใจสาหรับนายจ้างและผู้ประกอบการ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายกิติพงษ์ พงษ์จาปา
2.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยแผนกวิ ช าเมคคาทรอนิ ก ส์ ต้ อ งการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นเมคคาทรอนิ ก ส์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามสายงาน
ในสถานประกอบการ ทางแผนกวิชาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในจุดนี้ จึงได้จัดการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ครูและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์
สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคา
ทรอนิกส์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประเมินความพึงพอใจกับสถานประกอบการอย่างน้อย 3
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ได้ข้อมูลผลการประเมิน มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
6. ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 บ
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 14
ีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ะดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริการจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดการสารวจความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการและประเมินผล
7.2 แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าจ้างเหมายานพานะ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1,500
1,500
1,500 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการ ในแต่ละแห่งเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของแผนกวิชา
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 3
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์สามารถนาประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้กับการเรียน
การสอนของนักศึกษาได้ดีขึ้น

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและสังคม
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมผู้สาเร็จการศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชาชีพ,ครูแนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษามี นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น จ านวนมาก เพื่ อ เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ ศึ ก ษา เป็ น การพั ฒ นาความสามารถทั ก ษะ
และทัศนคติในการทางานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานจึงได้จัดทาโครงการ “เตรียมความพร้อมผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ”
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมหลักฐานการสมัครงาน
การหาแหล่งงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การทาประวัติย่อและ
ทักษะการสัมภาษณ์งาน
2. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
จากสถานประกอบการตัวจริง ถึงคุณสมบัติของผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการรับเข้าทางาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือนักศึกษา
ทั่วไปที่สนใจ ประมาณ 2,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อและแนะแนว
ทางในการประกอบอาชีพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ข้อที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ข้อที่ 1 ให้ผู้รับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผน ตัดสินใจ ร่วมทา ติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อที่ 2 ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงานมีโอกาสได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานพิจารณาและประสานงาน เพื่อเลือกบุคคล ที่เหมาะสม
มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชาชีพ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก, อาจารย์แนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก
2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มนักศึกษา
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ

10,000
10,000
20,000
20,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามจากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามสนใจในเข้ า ร่ ว มโครงการ “เตรี ย มความพร้ อ มผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเข้ า
สู่สถานประกอบการ” 80% ของจานวนนักเรียนที่จะจบการศึกษาทั้งหมด
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา 60% ที่สาเร็จการศึกษามีความสามารถในการเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ และสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สถานประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่
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แผนพัฒนาการบริการและแสวงหาความรวมมือกับชุมชนและสังคม
1. ชื่อโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
ในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เร่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
ให้มีความรู้ในด้านทักษะวิชาชีพ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและสั งคมได้ จึงจัดโครงการ
อาชีวะบริ การ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการให้บริการ
แก่ประชาชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือ
จากการเรียนการสอน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 4 วิจัยพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยขององค์การ
การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 21 สนับสนุนการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดศูนย์ให้บริการแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลต่าง ๆ บริเวณภายในจังหวัดเชียงใหม่
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

25,000
5,000
30,000
30,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาความรู้การบริการ และเป็นการฝึกอาชีพ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอน
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แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและสังคม
1. ชื่อโครงการ

ลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ

2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานความร่วมมือ
2.3 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้มีการปฏิรูปการจัดการเรียน การสอน
โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเรียกว่าสถานประกอบการ โดยเน้นให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ในลักษณะของระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริง รวมถึงทางานจริงในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาประเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดทาโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ในการเปิดสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมแก้ ปัญหาให้กับ
สังคมและประเทศชาติ แต่เนื่องจากวิทยาลัยฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตกายอุปกรณ์ ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมจัด
การเรียนการสอน และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์มีคุณภาพ และประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาในสาขาดังกล่าว
ของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และปรากฏต่ อสังคม จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กับ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ประกอบการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
การอาชีวศึกษา
2. เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสถานประกอบการ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือกับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 แห่ง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากสถานประกอบการ ทาให้นักเรียน
นักศึกษาสามารถหาแหล่งฝึกงานได้เพิ่มขึ้น
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือใน
การจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและ
เครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ฝ่ายวิชาการลงนามคามร่วมมือกับสถานประกอบการ
7.2. ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค. 2556 ก.ย. 2556 ม.ค. 2557 ก.พ. 2557 มี.ค. 2557
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่
5. จัดทาพิธีลงนามความร่วมมือ
6. สรุปผลและประเมินผล
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตัวแทนสถาน
ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน

1
2
3
4
5

ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าเดินทาง
ค่าเอกสาร
ค่าป้ายเชิดชูเกียรติ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

3,200
1,250
12,000
3,000
3,000
22,500
22,500 บาท
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
สถานประกอบการ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ลงนามความร่วมมือไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการและสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ
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แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ การประชุมสัมมนาและนาเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 3
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายมงคล ธุระ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์
โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งทาหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัด
การเรี ย นการสอน การใช้ อ าคารสถานที่ แ ละงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การจัด การเรี ยนการสอน
และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษารวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา
การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษา
จากมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ได้ระบุได้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและตัวบ่งชี้ที่
4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้ระบุไว้ว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นาไปใช้ประโยชน์ของนักเรียน
นักศึกษาและตัว บ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็ น นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ห รืองานวิจัยที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์ ของคณะผู้บริ หาร
ฉะนั้น เพื่อให้คณะผู้ บริห าร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัย
เพื่ อ แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ ประสบการณ์ ระหว่ า งผู้ วิ จั ย ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
และผู้สนใจ เพราะว่า การประชุมวิชาการเพื่อ นาเสนอผลการวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้มีการเผยแพร่
องค์ ค วามรู้ ประสบการณ์ ระหว่ า งผู้ วิ จั ย ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและผู้ ส นใจ
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้เกิด การประยุกต์ใช้ องค์ความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การจัดการเรียนการสอนของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเป็น
การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย
ดังนั้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จึงเห็นสมควรจัดทา
โครงการประชุมสัมมนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณะ
นักเรียน นักศึกษา
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางกระบวนการวิจัย
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้นาเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมทาง
การศึกษา และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้วิชาชีพ
ที่ยั่งยืน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้บ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จานวน 300 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัย
พั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และเข้ า ร่ ว มน าเสนอผลงานวิ จั ย พั ฒ นา นวั ต กรรม
และสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะผู้บ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ มีโอกาสเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชาติ
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย
เชิงนโยบาย การวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จั ด การประชุม สั ม มนาด้ านงานวิ จัย พัฒ นานวัต กรรมและสิ่ งประดิษ ฐ์ ของคณะ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั่วประเทศจานวน 300 คน ในเดือนมกราคม 2557
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

1
2
3
4
5

รายการ

ค่าของที่ระลึก วิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง
ค่าโล่รางวัล จานวน 9 โล่
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

8,400
8,000
36,000
15,000
11,700
79,100 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม
9.2.2 ดาเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดาเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงาน และ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน โดยรูปแบบ CIPP MODEL
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ จานวน 300 คน
10.2 ผลลัพธ์
คณะผู้บริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะผู้บริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้นาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาสังคม ภูมิฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายมงคล ธุระ หัวหน้างานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาวิชาการจาเป็นต้องมีการวิจัยเป็นพื้นฐาน เพื่อกาหนดขอบเขตทิศทางของการพัฒนา
อย่ า งถู ก ต้ อ ง งานวิ จั ย ฯ จึ ง ได้ ท าโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ กั บ ครู อาจารย์ ที่ ส นใจ
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังพันธกิจของวิทยาลัยฯ
ข้อที่ 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และวิสัยทัศน์ที่ว่า สถาบันแห่ง
การพัฒนาด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม สู่ความเป็นเลิศ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง จากมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ระบุได้ว่า ตัว บ่งชี้ที่ 5.1 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและตัวบ่งชี้
ที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้ระบุไว้
ว่า ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นาไปใช้ประโยชน์ของ
นักเรียน นักศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้
นาไปใช้ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร ฉะนั้นจึงได้จัดทาโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรี ย นการสอนนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค ณะ ครู อาจารย์ ไดพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ให้ มี ม าตรฐาน และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รวมทั้ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้ โดยวิธีวิจัย เพื่อการพัฒนา นวัตกรรม สื่อ
การเรียนการสอนของครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์การด้านการเรียนการสอน และสามารถแก้ไขในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อนาแนวทางปัญหาที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับทุนและมีรายงานวิจัย ด้านงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จานวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้รายงานวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัด
การความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 ประกาศให้ครูผู้สนใจ เสนอโครงร่างตามแบบฟอร์ม
7.1.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ทุน ตามโครงร่างแบบฟอร์ม
7.1.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทาสัญญาการรับทุน รับทุนไม่เกินร้อยละ 30
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการ จานวน 15 คน และผู้ทาการวิจัย จานวน 5 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1 ทุนวิจัย
100,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
100,000 บาท
หมายเหตุ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ทุน ๆ ละไม่เกิน 20,000 บาท
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1. การกากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามงาน
9.2. การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดาเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดาเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงาน และ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
ได้ผลการวิจัยที่ สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และการแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา
10.2 ผลลัพธ์
ครู – อาจารย์ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ผลงานวิจัยที่ สอดคล้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 5 ทุน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครู – อาจารย์ ได้พัฒ นาความรู้ความเข้าใจในด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดขึ้น
เพื่ อ เล็ ง เห็ น ถึ ง สุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ ดั ง นั้ น
งานสวัสดิการนักเรียน นัก ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี “การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับชาติ” เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ จานวน
1,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6.4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬา และทาการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ค่าเบี้ยซ้อมนักกีฬา
ค่าเบี้ยแข่งขันนักกีฬา
ค่าที่พักนักกีฬา
ค่าชุดนักกีฬา
ค่าอุปกรณ์และยา
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
ค่าที่พักครู
ค่าพนักงานขับรถ
ค่าน้ามันรถ (แบบเหมา)
ค่าชุดครู

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

45,000
45,000
55,000
30,000
5,000
30,000
30,000
20,000
80,000
10,000

350,000
350,000 บาท

9. การกากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลัง
กายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
.
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แผนงานพัฒนาครุภัณฑ์สถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาเนินงาน
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวางแผนงานและงบประมาณ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายเรืองศิลป์ พี่งพุ่มแก้ว
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติรายการครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ซื้อตามวัตถุประสงค์ของโครงการและความจาเป็น แต่เนื่องจากมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทาให้
ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา
โดยรวมรายการครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้แผนกวิชาต่างๆ ได้รับครุภัณฑ์ที่ต้องการและใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาแผนกวิชาตามวัตถุประสงค์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แผนกวิชาและหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแผนกวิชาและหน่วยงานที่ขอรายการครุภัณฑ์
3. เพื่อทดแทนรายการครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและหน่วยงานที่ขอมา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการ จานวน 45 รายการ
(ตามเอกสารสรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายสานศึกษา หน้า 273)
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แผนกวิชาและหน่วยงานที่ขอจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ทาให้มีประสิทธิในการทางานตาม
ภาระหน้าที่สูงขึ้น
6. สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้ /โครงการ
6.1 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจข้อที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนดตามชั้นปี
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ ให้ครบทั้ง จานวน 45 รายการ
7.2 วิธีดาเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินการ
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. กาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3. ดาเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบฯ
4. ติดตามและประเมินผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
8.2 ด้านงบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา (งบลงทุน)
ตามตารางสรุปรายการครุภัณฑ์การศึกษาจัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2557 (ภาคผนวก ข หน้า 273) จานวน 45 รายการ วงเงิน 5,584,220 บาท
9. ติดตามประเมินผลโครงการ
จากการสังเกตและสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
แต่ละแผนกได้รับครุภัณฑ์การศึกษา เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
10.2 ผลลัพธ์
1. เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับผู้เรียน และตลาดแรงงาน
2. นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือมากขึ้น
3. นักศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการไม่น้อยกว่า 40 รายการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนกวิชาได้ครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาที่กาหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ พัดลมระบายอากาศโรงงาน ขนาดใบพัด 24 นิ้ว
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนก และคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3. หลักการและเหตุผล
สภาพภายในโรงงานของแผนกช่างเชื่อมโลหะปัจจุบันนี้ มีความร้อนสูง และบางครั้งมีฝุ่นควัน
ในการทางานเชื่อม จึงทาให้นักเรียน นักศึกษา ไม่มีสมาธิมีผลทาให้สุขภาพของนักเรียน นักศึ กษาไม่ดี
ดั ง นั้ น แผนกวิ ช าช่ า งเชื่ อ มโลหะจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ซื้ อ พั ด ลมระบายอากาศ เพื่ อ ท าให้ โ รงงาน
มีบรรยากาศที่ดี เพื่อเอื้ออานวยในการทางานและการศึกษาเล่าเรียน ตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
โรงงาน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้พัดลมระบายอากาศ จานวน 10 ตัว
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีพื้นทีฝึกปฏิบัติงานที่ เหมาะสม และปลอดภัย
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้พัดลมระบายอากาศโรงงาน ขนาดใบพัด 24 นิ้ว จานวน 10 ตัว
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินการสารวจราคาเครื่องเชื่อมฯ เขียนโครงการ และเสนอโครงการ ขออนุญาต
ดาเนินการตามโครงการ สรุปผล และรายงานผลสาเร็จของโครงการ
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

1. สารวจราคาเครื่องเชื่อมฯ พร้อมอุปกรณ์
2. เขียนโครงการ และเสนอโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อ
4. ดาเนินการตรวจรับ
5. สรุป ประเมินผล และรายงานผลสาเร็จ

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ คณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดาเนินงาน

1 พัดลมระบายอากาศ ขนาด 24 นิ้ว
จานวน 10 ตัว ตัวละ 3,800 บาท
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

38,000
38,000
38,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2. รายงานสรุปผลโครงการต่อวิทยาลัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ทาให้โรงงานมีบรรยากาศที่ดี เพื่อเอื้ออานวยในการทางาน และ การศึกษาเล่าเรียน ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจาแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายทรงกลด มายาง
2.3 สถานที่ดาเนินการ
ห้อง742 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากแผนกวิ ช าช่ า งเมคคาทรอนิ ก ส์ ไ ด้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี วิ ช าเรี ย น
ที่จ าเป็ น ต้อ งใช้ คอมพิว เตอร์ เ ป็ น ตัว ควบคุมเป็น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ งทางแผนกวิช าเห็ นควรจั ดให้ ห้ อ ง 742
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจาแผนกวิชา ซึ่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของ ระบบไฟฟ้า ระบบnetwork ภายใน ระบบปรับอากาศ เครื่องฉายภาพ
ประจาห้องเรียน และชุดโต๊ะคอมพิ วเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ถูก
กิจจะลักษณะ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อรายวิชาเรียน
อีกทั้งยังมีผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษาใน ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 เรื่องของ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาเครื่องประมวลผลทั่วไป สาหรับการเรียนการสอน
2. เพื่อให้นักศึกษามีกิจจะลักษณะที่ดีในการเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้การเรียนการสอนทาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการพัฒนาแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้ได้ตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 10 ตัว
2. เก้าอี้
จานวน 22 ตัว
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้สอนสามารถใช้ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มีห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการ
2. นักศึกษาได้ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกกิจจะลักษณะ
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวะศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแสดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามรายการข้างต้นผ่านกระบวนการจัดซื้อของงานพัสดุ เพื่อ
ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และสร้างเป็นห้องเรียนตัวอย่างประจาแผนกวิชา ต่อไป
7.2 แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการพร้อมกาหนดคุณลักษณะ
3. ดาเนินการจัดซื้อ และติดตั้ง
4. สรุปผลการดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักศึกษาและบุคลาการแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 10ตัว
2 เก้าอี้ จานวน 22 ตัว
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ

23,600
20,020
43,620
43,620 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากคุณภาพและการทดลองใช้งานตามสภาพจริง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้อุปกรณ์ตรงตามคุณลักษณะในการใช้งานจริง นักศึกษาได้ห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ ที่
สามารถเรียนได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้อุปกรณ์เครื่องมือตรงตามคุณลักษณะทั้ง 9 รายการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างเพียงพอ
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อผ้าคลุมเครื่องจักรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายนพพร จินะกา หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. คณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคาร 8 ชั้น 1
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีเครื่องจักรจานวนมาก ดังนั้นเครื่องจักรต้องมีการบารุงรักษา
ไม่ให้เครื่องจักรเกิดการชารุดพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งนอกเหนือจากการบารุงรักษาแล้วการใช้ผ้าคลุม
เครื่องจักรก็มีส่วนบารุงรักษาป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ด้วย ทางแผนกจึงขอจัดซื้อผ้าคลุมเครื่องจักร
เพื่อให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ
2. เพื่อบารุงรักษาเครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้ผ้าคลุมเครื่องจักร จานวน 20 เครื่องจักร
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงฝึกงานมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. นักเรียนนักศึกษามีบรรยากาศในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการเรียนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดซื้อผ้าคุลมเครื่องจักร ประจาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูแผนกวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าผ้าจานวน 150 เมตรๆ ละ 65
2 ค่าจ้างตัดเย็บผ้าคลุมเครื่องจักร
จานวนทั้งหมด 20 เครื่อง
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

9,750
5,000
14,750
14,750 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากคุณภาพและการทดลองใช้งานตามสภาพจริง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ผ้าคลุมเครื่องจักร
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ผ้าคลุมเครื่องจักรจานวน 20 เครื่อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนกเทคนิคพื้นฐานได้ผ้าคลุมเครื่องจักรสภาพเรียบร้อยมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
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แผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ จัดทาป้ายบอกเส้นทางอาคารและจราจร
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ และงานอาคารสถานที่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ และงานอาคารสถานที่
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ป้ายบอกเส้นทางอาคารเปลี่ยนไป
จากเดิม จึงได้จัดทาโครงการขึ้น เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรภายใน
และผู้ที่มาติดต่อ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางอาคารให้เป็นปัจจุบันอานวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้ป้ายบอกเส้นทางอาคารและจราจร จานวน 13 ป้าย
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรภายใน และผู้ที่มาติดต่อใช้เส้นทางได้อย่างถูกต้อง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดทาป้ายบอกเส้นทางอาคารและจราจร ภายในปีงบประมาณ 2557
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. งานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. สรุปผลดาเนินงาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๓๓
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ป้ายประชาสัมพันธ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

50,000
50,000
50,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต และสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
ป้ายบอกเส้นทางอาคารและจราจร
10.2 ผลลัพธ์
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และผู้มาติดต่อจากภายนอกใช้เส้นทางได้อย่างถูกต้อง
11. ตัวชี้วัดผลสาเรจจของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ป้ายบอกเส้นทางอาคารและจราจร จานวน 13 ป้าย
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรภายใน และผู้ที่มาติดต่อใช้เส้นทางได้อย่างถูกต้อง
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอินชัย จันทะกี คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพื้นที่หรือห้องเรียน ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง มีจานวนลดลงทั้งนี้เนื่องจาก แผนก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมขอเข้าใช้พื้นที่ที่ซึ่งแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเคยใช้
เป็นห้องสาหรับการเรียนการสอนไปจานวนหลายห้อง ทาให้ห้องไม่เพียงพอต่อการใช้สาหรับการเรียน
การสอนโดยอาจารย์บางท่านต้องใช้ลานหน้าแผนก และดาดฟ้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นห้องเรียน เกิดผล
กระทบต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ทางแผนกจึงได้ประชุ มร่วมกันแล้วมีมติเห็นว่าต้องพัฒนาห้องเรียน
เดิมที่มีอยู่อย่างจากัดนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
จากการสารวจพบว่าอาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะ
โรงงานชั้นเดียวอยู่ด้านหลังแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง อยู่ในสภาพแออัด การระบายอากาศ ไม่สมบูรณ์
หลังคารั่ว พื้นห้องเรียนเปียกชื้น โครงสร้างชารุดเนื่องจากใช้งานมานาน ควรปรับปรุงให้เป็นลักษณะ
อาคารโรงงานสองชั้น โดยใช้ชั้นที่สองเป็นห้องเรียนจานวนสองห้อง ซึ่งจะได้ห้องเรียนที่มีความสมบูรณ์
ด้ า นพื้ น ที่ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานเป็ น ที ม ของครู แ ผนกวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า ก าลั ง
ดังนั้นแผนกวิชาไฟฟ้ากาลังจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
และในโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ ขนาดเหมาะสม
กับจานวนผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษาและ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีมของครูด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
2. เพื่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมทดแทนห้องเรียนที่ขาดหายไป
2. เพื่อเตรียมปรับปรุงพื้นที่อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดปริญญาตรี
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้พื้นที่อาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กาลังจานวน 1 หลัง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีพื้นที่ห้องเรียนที่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น และทาให้ห้องเรียนเพียงพอต่อการใช้สาหรับการเรียนการสอน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
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กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้สาหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินการสารวจพื้นที่อาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน แผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลังเพื่อวางแบบและกาหนดขนาด
7.2 แผนดาเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1. เสนอโครงการ
2. ออกแบบพื้นที่อาคารปฏิบัติฯ
3. ดาเนินโครงการ
4. ติดตาม ควบคุม
5. สรุปผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้า และครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน งบลงทุน
1 ค่าวัสดุและค่าแรงในการปรับปรุงพื้นที่
100,000
อาคารปฏิบัติการงานติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารและในโรงงาน 216 ตร.ม
รวม
100,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
100,000 บาท
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
1. ติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
2. รายงานผลสรุปผลโครงการต่อวิทยาลัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง จานวน 987 คน ได้ใช้พื้นที่ในการฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัย
2. ได้สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
3. นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ห้องปฏิบัติงานการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน เพื่อใช้สาหรับการจัดการเรียน
การสอนจานวน 1 หลัง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้พื้นที่สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและใน
โรงงาน ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอาคารและสถานที่ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายหงษ์คา อินใจ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีพื้นที่สาหรับการปฏิบัติง านไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับนักเรียน
นักศึกษาแผนกอิเล็ กทรอนิ กส์ ในการเรียนการสอนอาจต้องใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานที่กว้าง และยัง
ต้องการพื้นที่สาหรับพักผ่อนในยามว่างของนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในบางครั้งพื้นที่ของอาคาร
ปฏิบัติการแผนกอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีฝนสาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูด้านหลัง
อาคารปฏิบัติการแผนกอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ๑ มีน้าฝนสาดเข้ามาในปริมาณที่มาก จึงทาให้เกิดความสกปรก
และมีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม จึงไม่สามารถใช้สอยพื้นที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาที่ทางแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่าพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ชั้น
๑ มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีหลังคาเพื่อบังน้าฝน และมีพื้นที่ต่างระดับ จึงทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น พื้นที่ใน
ส่วนนี้สามารถปรับ ปรุงเพื่อใช้เป็ นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวและใช้เป็นสถานที่ให้ นักเรียน นักศึกษา
พักผ่อนในยามว่างได้ ซึ่งทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยภายในแผนกมากขึ้นหากมีการทา
การปรับปรุง และทาให้ทัศนียภาพบริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มีสภาพที่สวยงามมาก
ยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อต่อเติมหลังคาและปรับระดับพื้นด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานและพักผ่อน
3. เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้มีสภาพที่สวยงาม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. พื้นที่ 25 ตารางเมตรได้รับการมุงกระเบื้อง
2. พื้นที่ 25 ตารางเมตรได้รับการปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียวกัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ปฏิบัติงานและ
พักผ่อนสาหรับนักเรียน
2. ความสกปรกที่เกิดจากฝนสาดลดลง
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการ อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้ สาหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 4 ในการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของส่วนราชการมาใช้ใน
การบริหารงานมีการตรวจสอบถ่วงดุลเกี่ยวกับแผนงาน ฯ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ปรับปรุงต่อเติมหลังคาบริเวณประตูด้านหลังของอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียวกัน และปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสวยงาม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดาเนินงาน งบลงทุน

1 ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุหลังคา
15,000
2 ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุพื้น
15,000
รวม
30,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
30,000 บาท
9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
กากับดูแลการทางานของช่างผู้รับเหมา และดาเนินการส่งผลประเมิน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ที่สามารถกันแดด กันฝน ใช้ปฏิบัติงานและพักผ่อนได้
2. ลดความสกปรกอันเนื่องมาจากฝนสาดเข้าบริเวณอาคารปฏิบัติการ
3. พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มีทัศนียภาพที่สวยงาม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นที่ 25 ตารางเมตรมีหลังคาและมีพื้น
อยู่ในระดับเดียวกัน
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประตูหลังอาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มีทัศนียภาพที่สวยงาม
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมห้องสุขานักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ย เทคนิ คเชี ย งใหม่ ได้ จัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบั ตรวิช าชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรี (ป.ตรี) ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่าง ๆ มีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า
4,500 คน นอกจากจั ด การเรี ย นการสอนแล้ ว วิ ท ยาลั ยยั ง ต้ อ งอ านวยความสะดวกในด้ า นสถานที่
เช่น โรงอาหาร ร้านค้า ห้องประชุม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในปัจจุบัน
ห้องสุขานักศึกษาของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพที่ชารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานไม่จะเป็นพนังห้องน้า
โถชักโครก พื้นทางเดิน เพื่อให้เป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมห้องสุขานักศึกษาให้มีเหมาะสมกับการให้บริการและยังเป็น
ที่แรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้านสถานที่
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยให้ดีขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ซ่อมแซมห้องสุขานักศึกษาให้มีความเหมาะสม และพร้อมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 10 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องสุขานักศึกษา ให้เหมาะสมแก่การให้บริการ และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยฯ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถาบันศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งความรู้สาหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดการอาคารเรียน อาคาร
ประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานพื้นที่ฝึกงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ซ่อมแซมห้องสุขานักเรียน นักศึกษา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2557

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพร้อมวัสดุ

รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

700,000

700,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและแบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ห้องสุขานักศึกษาที่เหมาะสมต่อการให้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้พบเห็นทั่วไป
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ซ่อมแซมห้องสุขานักศึกษาให้มีความเหมาะสม และพร้อมให้บริการแก่นักเรียน
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 ห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องสุขานักศึกษาให้เหมาะสม และมีอุปกรณ์ครบชุด เพื่อพร้อมให้บริการ
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Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมห้องประชุมสุทธารมณ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยห้องประชุมสุทธารมณ์ของวิทยาลัย ปัจจุบันสภาพห้องดังกล่าวทรุดโทรม เสื่อมสภาพไป
ตามกาลเวลา ไม่เอื้ ออานวยต่ อ การให้ บ ริการ งานอาคารสถานที่ ฝ่ า ยบริห ารทรัพยากร จึงได้จัด ใน
การจัดทาโครงการดังกล่ า ว เพื่อซ่อมแซมภายในห้ องประชุมสุ ทธารมณ์ ให้เหมาะสมต่อการให้ บริการ
แก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและประชาชนทั่ ว ไป พร้ อ มทั้ ง เป็ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์
1. ซ่อมแซมห้องประชุมสุทธารมณ์ให้เหมาะสมการให้บริการ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีในเข้ามาขอรับบริการ
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วิทยาลัย
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ซ่อมแซมห้องประชุมพร้อมให้ต่อการบริการภายในวิทยาลัย จานวน 1 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องประชุมให้เหมาะสม และมีอุปกรณ์ครบชุด เพื่อพร้อมให้บริการให้บริการ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถาบันศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้
มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งความรู้สาหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดการอาคารเรียน อาคาร
ประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานพื้นที่ฝึกงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน สารวจรายการซ่อมแซมที่ต้องการ และมอบหมายให้งาน
ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการซ่อมแซมห้องประชุมสุทธารมณ์
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพร้อมวัสดุ

รวมทังสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

800,000

800,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและแบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ห้องประชุมที่เหมาะสมต่อการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้พบเห็นทั่วไป และมีอุปกรณ์
ครบถ้วน เหมาะแก่การให้บริการ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ซ่อมแซมห้องประชุมให้มีความเหมาะสม และพร้อมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 ห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องประชุมให้เหมาะสม และมีอุปกรณ์ครบชุด เพื่อพร้อมให้บริการให้บริการ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องสมุด
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางธิดา นุชนารถ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพนัส เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ งานวิทยบริการและห้องสมุด
3. หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
และจะเปิดสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป งานวิทยบริการและห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งสารสนเทศ
เพื่ อการค้น คว้ า จึ ง ต้อ งมีก ารพัฒ นาทั้ง ด้า นอาคารสถานที่ และด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จะทาให้
การศึกษาค้นคว้า ประกอบการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลเห็น
ความสาคัญและมอบนโยบายการบริการห้องสมุด ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาการศึกษา
คือ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทย เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอันเป็นเป้าหมายสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ เพื่อให้
เยาวชนไทยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่จาเป็น สามารถเลือกรับสิ่งที่เหมาะสมมาใช้ประโยชน์ได้
งานวิทยบริการและห้องสมุด ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าวจึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นที่ภายใน
เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่สวยงาม ทันสมัยน่าใช้อันจะทาให้การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบรรลุผลต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาให้พื้นที่ภายในห้องสมุดมีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้บริการ
2. เพื่อให้มเี ทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการและสืบค้นสารสนเทศ
3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ห้องสมุดจัดตกแต่งภายในสวยงามมีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วน และระบบการสืบค้น
สารสนเทศที่ทันสมัย จานวน 1 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ภายในห้องสมุดมีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้บริการ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถสืบค้นสารสนเทศได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
งานห้องสมุดจัดทาคุณลักษณะของครุภัณฑ์และจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบอย่างถูกต้อง
และดาเนินการปรับปรุงภายในห้องสมุด
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด, เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน

1 ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุตกแต่งภายใน
ห้องและชั้นวางหนังสือ วารสาร

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1,000,000
1,000,000
1,000,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
ผลการใช้งาน และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และจากการใช้การสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุดที่มีพนื้ ที่ให้บริการเพียงพอต่อจานวนผู้
เข้าใช้ และมีความสะดวกสบาย
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
พื้นที่ในการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
11.2ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. บริเวณภายในห้องสมุดมีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้บริการ
2. มีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
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แผนงานพัฒนาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ เปิดบ้านวันวิชาการ 2557
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายนรินทร์ ศรีธิการ แผนกวิชาช่างยนต์
นายเสกสรรณ์ สุกใส แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายทินกร มารังค์
แผนกวิชาช่างโลหะ
นายอินชัย จันทะกี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
นายหงษ์คา อินใจ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายแสงสุริยา สมเกตุ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
นางสาวญาณี ทาบุญ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายพงษกร ศรีมณี
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
นายสันติสุข ศรีเกิน แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเกษมสุข ศุภกุลวัฒนา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ เพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถด้ า นช่ า งอุต สาหกรรมที่ ห ลากหลาย
ประกอบด้ว ย แผนกวิ ช าช่างยนต์ แผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน แผนกวิช าช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิช า
ช่างไฟฟ้ากาลั ง แผนกวิช าช่างอิเล็ กทรอนิกส์ แผนกวิช าช่างเมคคาทรอนิกส์ แผนกวิช าช่างก่อสร้า ง
แผนกวิ ช าช่ า งสถาปั ต ยกรรม แผนกวิ ช าช่ า งเทคนิค อุ ต สาหกรรม แผนกวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และแผนกวิ ช าสามั ญ สั ม พั น ธ์ อี ก ทั้ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นให้ สู ง ขึ้ น เป็ น ที่ ต้ อ งการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานทุกภาคส่วน
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ส่ งเสริ มภาพลั กษณ์ข องวิทยาลั ยฯ ฝ่ ายวิ ช าการ
จึงกาหนดในมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส แสดงทักษะความรู้
ความสามารถและศักยภาพที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูผู้สอนนาเสนอผลงานให้หน่วยงานบุคคลทั้งภายใน
ภายนอก ได้เข้าเยี่ยมชม อาทิเช่น นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขางานต่างๆ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. เพื่อแสดงศักยภาพ นาเสนอผลงานวิชาการ ของผู้เรียนทุกแผนกวิชา
3. เพื่อยกย่อง เป็นขวัญ กาลังใจให้กับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในการทางานร่วมกันเป็นทีม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนทุกแผนก ประมาณ 3,000 คน เข้าร่วมทากิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน
2. มีผลงานด้านวิชาการของผู้เรียนและผลงานสิ่งประดิษฐ์ของรุ่นใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ
ไม่ต่ากว่า 500 ผลงาน
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3. มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวนไม่ต่ากว่า 20 ทักษะ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ยกระดับความเป็นมาตรฐาน ความมีระดับและความน่าเชื่อถือ
สู่สายตาของหน่วยงาน บุคคลภายในและภายนอก
2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความภาคภูมิใจในการร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ
3. ผู้เรียนได้ประชาสัมพันธ์ ผลงานต่างๆให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฎิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีและการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
จัดงานเปิดบ้านวิชาการให้ ผู้ที่สนใจทราบ เพื่อประชาสมพันธ์ภาพลั กษณ์ และการเรียน
การสอนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียนจากสถานศึกษาอื่น ผู้ปกครอง ได้เข้าชม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลและสรุปโครงการ
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาทุกคน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดาเนินงาน

1. หมวดค่าวัสดุ
1.1 แผนกวิชาช่างยนต์
1.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1.3 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
1.5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.6 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
1.7 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1.8 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
1.9 แผนกวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม
1.10 แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.11 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
1.12 ฝ่ายวิชาการ
รวมหมวดค่าวัสดุ
2. หมวดค่าตอบแทน
เงินรางวัลการแข่งขันทักษะ
- แผนกวิชาช่างยนต์
- แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
- แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
- แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
- แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
รวมหมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าใช้สอย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายวิชาการ
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน งบลงทุน

20,000
9,250
7,500
23,750
22,000
4,500
11,000
10,000
2,000
4,000
5,000
5,000
124,000
19,000
10,000
7,500
20,000
15,000
3,500
15,000
6,000
3,000
4,000
10,000
113,000
15,000
15,000
252,000

หมายเหตุ งบอุดหนุน งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต และแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงาน บุคคล นักเรียนสถานศึกษาอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงกิจกรรม
การเรียน การสอนของแผนกวิชาช่างต่างๆ มากขึ้น
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน และผู้เรียน ได้รับความภาคภูมิใจ
จากการแสดงผลงานด้านต่างๆ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. หน่วยงาน บุคคลภายนอก นักเรียนสถานศึกษาอื่น และประชาชนทั่วไป เข้า
ร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วมงาน 150 คน
3. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100 คน
4. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
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แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดทาของที่ระลึกประจาสถานศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. หลักการและเหตุผล
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ นับเป็นสิ่งที่สาคัญ
และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการบางครั้งอาจเป็นการแสดงความยินดีบางครั้งต้อนรับผู้มาเยือน
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีการมอบของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งมอบให้กับผู้เข้าเยี่ยม
ชมวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและสร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก และสร้างความประทับใจ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ของที่ระลึก เพื่อมอบในโอกาสต่างๆ จานวน 20 ชิ้น
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับของที่ระลึก
6. สอดคล้องนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารวิชาชีพสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาของระลึกให้แก่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่ทาความร่วมมือ หรือเข้าศึกษาดูงาน
7.2 วิธีดาเนินงาน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ขั้นตอนการดาเนินงาน

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.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กาหนดดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1 ของที่ระลึกประจาสถานศึกษา
จานวน 20 ชิ้น
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

30,000
30,000
30,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ:
จากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ของที่ลึกเพื่อมอบในโอกาสต่างๆ จานวน 20 ชิ้น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีของที่ระลึกเพียงพอสาหรับมอบในโอกาสต่างๆ

“Education for Career and Social Development”
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แผนงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ต้ อ ง เ ผ ย แ ผ่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ต่อบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้รับทราบข่าวสารต่างๆ รวมถึงกิจการงานวิทยาลัยฯ โดยจัดพิมพ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลในโอกาสต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เช่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาประจ าปี ป้ า ยเฉลิ ม พระชนม์ พ รรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถตลอดจนประชาสัมพันธ์งานด้านอื่นๆ ตลอดปีงบประมาณ 2557
4. วัตถุประสงค์
เพื่อทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ 2557
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ 2557 จานวนไม่น้อย
กว่า 20 แผ่น
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 38 จานวนครั้งแต่ละช่องทางการเผยแพร่ข่อมูลข่าวสาร
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยตลอดปีงบประมาณ 2557
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. งานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. สรุปผลดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

1 ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

30,000
30,000
30,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต และสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ และได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ ให้แก่
บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในโอกาสต่าง ๆ จานวน
ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่างๆ
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แผนงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดทาวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสั มพัน ธ์ เป็ น หน่วยงานที่ต้องเก็บรวบรวมผลงานข้อมูล ข่าวสารผลงานภายใน
และเผยแพร่สื่อวารสารให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงาน
ต่าง ๆ การทาสื่อวารสารนั้น เป็นการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งที่จะกระจายข่าวสารในแต่ละ
ไตรมาสให้กับสถาบันอื่นๆ ได้รับทราบข่าวสารในวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในวิทยาลัยสู่ภายนอก 3 เดือน/ครั้ง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดทาวารสารสาหรับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ไตรมาสละ 500 เล่ม จานวน 3 ไตรมาส
รวม 1,500 เล่ม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
จากวารสารของวิทยาลัยฯ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 38 จานวนครั้งแต่ละช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาวารสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขอสถานศึกษา ให้ประชาชนทั่วไปและ
ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รู้จัก
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. งานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. สรุปผลดาเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

1 จัดพิมพ์วารสาร
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

50,000
50,000
50,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สรุปผลหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จัดทาวารสาร จานวน 1,500 เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคคลภายในและ
ภายนอกรับทราบ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดทาวารสาร จานวน 1,500 ฉบับ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ
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แผนงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์กิจการภายใน เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่วิทยาลัยให้ ภายนอกได้รับทราบในการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
ทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เนื่องวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ในเขตภาคเหนือ
มีการจัดการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )
และระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) จึงทาให้มีผู้สนใจขอเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
ทั้งองค์กร สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัยฯ ทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัยฯ จานวน 1,000 เล่ม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสารแนะนาและเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ให้แก่ภายนอก
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 38 จานวนครั้งแต่ละช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดาเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดาเนินงาน
จัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัย ทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. งานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. สรุปผลดาเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดาเนินงาน งบอุดหนุน งบดาเนินงาน

1 ค่าจ้างทาเอกสารแนะนาวิทยาลัยฯ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

100,000
100,000
100,000 บาท

9. การกากับติดตามและประเมินโครงการ
สรุปผลหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารแนะนาวิทยาลัยฯ จานวน 1,000 เล่ม ได้ประชาสัมพันธ์แนะนาวิทยาลัยฯ ประวัติ
หลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัยฯ
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัยฯ จานวน 1,000 เล่ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประมาณการเงินรายได้- รายจ่ายของสถานศึกษา (งบประมาณ) ปีงบประมาณ 2557
รายการ
จานวน
หน่วย
ร้อยละ
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ต.ค.55- มี.ค.56)
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (เม.ย.-พ.ค.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (พ.ค.- ต.ค.57)
รวมทัง้ สิน้
2. ประมาณการรายรับ
งบบุคลากร
1 เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา รวมวิทยฐานะ
2 งบเดือน พนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
1 งบดาเนินงาน ปวช.
2 งบดาเนินงาน ปวส.
3 งบดาเนินงาน ระยะสั้น
4 งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
1 งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน
2 งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมรายรับทัง้ สิน้
3. ประมาณการประเภทรายจ่าย
(แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร
1 เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา รวมวิทยฐานะ
2. งบเดือน พนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ดาเนินงานหลักสูตรระยะสั้น
งบอุดหนุน
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( ครูจา้ งสอน )
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าดาเนินโครงการพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้

4,244
400
4,531
9,175

คน
คน
คน
คน

51,598,840
740,400

บาท
บาท

56.78
0.81

6,235,200
7,356,800
1,000,000
1,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6.86
8.10
1.10
1.71

17,101,500
5,293,725
90,876,465

บาท
บาท
บาท

18.82
5.83
100

51,598,840
740,400

บาท
บาท

56.78
0.81

5,659,600
2,989,020
4,993,380
1,500,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.23
3.29
5.49
1.65
1.10

10,230,000
3,400,000
577,400
2,894,100
5,293,725
90,876,465
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11.26
3.74
0.64
3.18
5.83
100

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”

หมายเหตุ

262

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประมาณการ เงินรายได้ - รายจ่ายของสถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา) ปีงบประมาณ 2557
รายการ
จานวน
หน่วย ร้อยละ หมายเหตุ
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ต.ค.55- มี.ค.56)
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 (เม.ย.-พ.ค.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (พ.ค.- ต.ค.57)

รวมทัง้ สิ้น

400
4,531

คน
คน
คน

4,931

คน

17,363,263
13,527,250
805,800
175,000
7,053,500
873,500
1,681,500
873,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

41.00
31.94
0.00
1.90
0.41
16.65
2.06
3.97
2.06

42,353,313

บาท

100.00

8,057,760
1,442,280

บาท
บาท

19.03
3.41

6,728,720
7,435,888
3,409,445
2,495,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15.89
17.56
8.05
5.89

5,584,220

บาท

13.18

7,200,000

บาท

17.00

42,353,313

บาท

100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษา
ผลกาไรจากการค้า
เงินระดมทรัพยากรรักษาสิ่งแวดล้อม
เงินกิจกรรมชมรมและ/หรือองค์การ
เงินระดมทรัพพยากรสาหรับบริการอินเตอร์เน็ต
เงินกิจกรรมตรวจสารเสพติด
เงินระดมทรัพยากรสนับสนุนสาธารณูปโภค
เงินระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มมาตรฐานฯด้านภาษา

รวมรายรับทัง้ สิ้น
3. ประมาณการประเภทรายจ่าย
(แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)

งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว ( ลูกจ้างชั่วคราว )
ค่าครองชีพ ( ลูกจ้างชั่วคราว )

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ / สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น
สารองภูมิคุ้มกัน

รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น

-
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รายการ

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

งบหน้ารายจ่าย การบริหารงบประมาณ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2557 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 2557
ดาเนินการ
อุดหนุน
รายได้

1. แผนงานจัดการศึกษาวิชาชีพ
1.1 งบบุคลากร
1) เงินเดือน 98 อัตรา
2) ค่าจ้างประจา 15 อัตรา
3) พนักงานราชการ 2 อัตรา
4) ค่าจ้างชัว่ คราว
4.1 ครูจ้างสอน 90 อัตรา
4.2 ลูกจ้างสานักงาน 45 อัตรา
5) ค่าครองชีพ
6) เงินวิทยฐานะ
1.2 งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
2) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
3) ค่าธุรการนอกเวลา
4) ค่าเช่าบ้าน
5) ค่าตอบแทน ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
6) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ค่าใช้สอย
1) ค่าเบีย้ เลีย้ งที่พัก พาหนะ
2) ค่าเช่าที่ดิน
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
6) ค่าจ้างเหมาบริการ
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8) ค่ารับรองการประชุมในการบริหารราชการ
9) ค่าใช้สอยตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
10) ค่าใช้สอย อืน่ ๆ
ค่าวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา
2) วัสดุสานักงาน
3) วัสดุเอกสารสารการพิมพ์
4) วัสดุงานสือ่
5) วัสดุเวชภัณฑ์
6) วัสดุงานอาคารสถานที่
7) วัสดุเชือ่ เพลิงและหล่อลืน่
8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
9) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่

รวม

52,339,240
41,959,320
2,639,520
740,400

10,230,000
-

9,500,040
-

72,069,280
41,959,320
2,639,520
740,400

7,000,000
15,142,000
5,659,600
5,200,000
300,000
159,600
2,989,020
1,500,000
852,000
200,000
200,000
37,020
200,000
4,993,380
2,008,700
700,000
100,000
1,000,000
100,000
-

9,207,000
1,023,000
6,871,500
3,400,000
3,400,000
577,400
511,500
65,900
2,894,100
2,894,100
-

4,158,000
3,899,760
1,442,280
20,069,053
6,728,720
5,700,000
150,000
550,000
206,520
122,200
7,435,888
500,000
600,000
500,000
250,000
194,988
30,000
4,360,900
1,000,000
3,409,445
450,000
200,000
50,000
50,000
500,000
300,000
100,000
50,000

13,365,000
3,899,760
2,465,280
7,000,000
42,082,553
15,788,320
14,300,000
150,000
850,000
159,600
206,520
122,200
11,002,308
2,000,000
852,000
800,000
200,000
500,000
250,000
743,508
30,000
4,360,900
1,265,900
11,296,925
4,902,800
1,150,000
300,000
50,000
50,000
1,500,000
400,000
100,000
50,000
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งบหน้ารายจ่าย การบริหารงบประมาณ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2557 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 2557
ดาเนินการ
อุดหนุน
1,084,680
1,500,000
1,500,000
5,293,725

รายการ
10) วัสดุคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)
11) วัสดุงานห้องสมุด
12) วัสดุการกีฬา
13) วัสดุพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์
14) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
15) วัสดุตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
16) วัสดุอนื่ ๆ
ค่าสาธาณูปโภค
1) ค่าประปา
2) ค่าไฟฟ้า
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าไปรษณีย์
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)
5) ค่าบริการสือ่ สารผ่านดาวเทียม
1.3 งบอุดหนุน
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
- ค่าตอบแทนตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ค่าใช้สอยตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ค่าวัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- สารองโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- ส่งเสริมนักคิดนักประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
- โครงการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
1.4 งบลงทุน
1) ครุภัณฑ์
2) ทีด่ ินสิง่ ก่อสร้าง
1.5 งบรายจ่ายอื่น
สารองภูมิคุ้มกัน
รวมเงิน แผนงานจัดการศึกษาวิชาชีพ
2.แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ
งานฝึกและพัฒนาอาชีพ
2.1 งบดาเนินงาน
1) โครงการฝึกอาชีพบนพืน้ ที่สูง
2) โครงการฝึกอาชีพตามแนวตะเข็บชายแดน

3) โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น
รวมเงิน แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ฯ
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณทัง้ สิ้น
รวมทัง้ สิ้น

รวม
รายได้
50,000
150,000
50,000
30,000
20,000
522,770
886,675
2,495,000
5,000
1,500,000
60,000
60,000
850,000
20,000
-

50,000
150,000
50,000
30,000
20,000
522,770
1,971,355
3,995,000
5,000
3,000,000
60,000
60,000
850,000
20,000
5,293,725

67,481,240

276,300
1,188,890
2,544,360
1,284,175
22,395,225

5,584,220
5,584,220
7,200,000
7,200,000
42,353,313

276,300
1,188,890
2,544,360
1,284,175
5,584,220
5,584,220
7,200,000
7,200,000
132,229,778

1,000,000
1,000,000
1,000,000
68,481,240

22,395,225

42,353,313

1,000,000
1,000,000
1,000,000
133,229,778

90,876,465

42,353,313
133,229,778
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แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2557
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการแผนงาน
แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานพัฒนาบุคลากร
แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือฯ
แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
แผนงานพัฒนาครุภัณฑ์สถานศึกษา
แผนงานพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
แผนงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
แผนงานการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์
รวมเงินทัง้ สิ้น

จานวน
โครงการ
57
7
11
4
3
3
8
1
5
99

“Education for Career and Social Development”
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งบประมาณ
4,930,550
229,320
406,400
74,000
221,100
5,584,220
1,776,370
1,000,000
462,000
14,683,960

คิดเป็นร้อยละ
33.58
1.56
2.77
0.50
1.51
38.03
12.10
6.81
3.15
100.00
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

สรุปโครงการเพื่อขอพิจารณาเข้าแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายการ

หน่วยงาน

วงเงิน(อุดหนุน) วงเงิน (รายได้)

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาแผนกช่างกลฯ
โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการนานักศึกษาดูงานบริษัทเจริญมอเตอร์
โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างกล
โครงการนานักศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ศึกษาดูงานสาหรับนักเรียน ระดบ ปวช.1
นานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ
โครงการนานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
นักเรียน นักศึกษา ดูงานสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมนักศึกษา T-TEP YG เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ
บาเพ็ญประโยชน์ บารุงพุทธศาสนา ของนักศึกษา ปวช.
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการติดตั้งกล้องวงจรปิด
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการประกอบคอมวพิวเตอร์ นักศึกษา (ภาคเรียน 2/57)
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการประกอบคอมวพิวเตอร์ นักศึกษา (ภาคเรียน 1/58)
ให้ความรู้กบั นักศึกษาโดยวิทยากรภายนอก
อบรมการสร้างเว็บไซต์สาเร็จรูป CMS
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
เสริมคุณภาพด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์ไทย
โครงการประกวดมารยาทไทย
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ช่างยนต์
ช่างกลฯ
ช่างโลหะการ
ช่างไฟฟ้า
เมคคาฯ
ช่างอิเล็กฯ
ช่างก่อสร้าง
ช่างสถาปัตย์
IT
ช่างยนต์
ช่างกลฯ
ช่างโลหะการ
ช่างไฟฟ้า
เมคคาฯ
ช่างอิเล็กฯ
ช่างก่อสร้าง
ช่างสถาปัตย์
IT
ช่างยนต์
ช่างอิเล็กฯ
ช่างอิเล็กฯ
ช่างอิเล็กฯ
ช่างอิเล็กฯ
ช่างก่อสร้าง
IT
วิชาสามัญ
วิชาสามัญ
วิชาสามัญ
วิชาสามัญ
วิชาสามัญ

32,000
24,000
16,000
32,000
8,000
32,000
24,000
24,000
12,000
8,000
6,000
4,000
8,000
2,000
8,000
6,000
6,000
3,000
16,400
160800
805000
805000
6,050
15,000
6,500
6,500
10,500

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบทวิภาคี
โครงการกิจกรรมวันสาคัญ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย
โครงการไหว้ครูและพิธบี วงสรวง
โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

งาน DVT
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

100,000
80,000
20,000
34,000
30,000
10,000
-
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200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
200/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50/คน/ปวช.1
50,000
ติดกล้องภายในสถานศึกษา
นโยบาย ผลิตคอมฯ
นโยบาย ผลิตคอมฯ
6,400
500,000 ใช้เงินเก็บตามโครงการ
19,800
15,600
180,000
แผนกละ 3000บ.
400,000
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ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

สรุปโครงการเพื่อขอพิจารณาเข้าแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายการ
หน่วยงาน วงเงิน(อุดหนุน) วงเงิน (รายได้)
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านผาแดง
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านป่าข้าวหลาม
ลูกเสือเข้าค่ายพักแรม ประจาปี 2556
ลูกเสือเข้าค่ายกลางวัน ประจาปี 2556
ลูกเสือรักษ์น้าปิง

โครงการปั๋นน้าใจให้เป็นพลัง
โครงการตามรอยพ่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นา
เลือกตั้งยกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โครงการแข่งขันกีฬา อศจ
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวางระบบตรวจสอบรถเข้าสถานศึกษา
รวมแผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. แผนงานพัฒนาบุคลากร
1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคโนโลยีฯ
2 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2012
3 อบรมผู้ประเมินและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพของแผนกวิชาและฝ่ายฯ
4 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการจัดทา Common Data Set (CDS)
5 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
6 สัมมนาครูฝกึ สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการอาชีว
7 ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
รวมแผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาบุคคลากร
3. แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1 โครงการจัดทาหนังสือคู่มอื ครูที่ปรึกษา
2 โครงการจัดทาแฟ้มที่ปรึกษา
3 โครงการมอบประกาศนียบัตร
4 โครงการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
5 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
6 สัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2558
7 การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
8 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
9 สัมมนาความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียน
10 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการประชาพิจารณ์หลักสูตร ปวส.
11 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทากรอบหลักสูตร ปวส.
รวมแผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งาน อชท
งาน อชท
งาน อชท
งาน อชท
งานแนะแนว
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
ช่างอิเล็กฯ

30,000
30,000
200,000
56,000
9,000
10,000
15,740
35,000
6,860
9,500
14,600
295,000
122,000
350,000
213,100
3,757,550

ฝ่ายวิชาการ
งานศูนย์ฯ
งานประกัน
งานประกัน
งานประกัน
DVT
วิชาการ

งานที่ปรึกษา
งานที่ปรึกษา
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานวางแผนฯ
งานการค้า
งานหลักสูตรฯ
DVT
งานหลักสูตรฯ
งานหลักสูตรฯ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

1,200
1,173,000

หมายเหตุ

4,930,550

69,600

-

80,720
9,500
9,700
20,000
12,000
27,800
229,320

-

16,300
20,000
ใช้เงินรับฝาก
30,000
4,000
20,000
10,000
94,100
12,000
51,700
148,300
406,400
406,400

229,320
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ที่
1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

2

1
2
3
4
5

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

สรุปโครงการเพื่อขอพิจารณาเข้าแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายการ
หน่วยงาน วงเงิน(อุดหนุน) วงเงิน (รายได้)
4. แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและสังคม
สารวจความพึงพอใจสาหรับนายจ้างและผู้ประกอบการ
เตรรียมความพร้อมผู้สาเร็จการศึกษาเข้าสู่ประสถานประกอบการ
อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
ลงนามความร่วมมือ
รวมแผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือ
5. แผนงานพัฒนางานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์
การประชุมสัมมนาและนาเสนองานวิจยั พัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 3
สนับสนุนทุนวิจยั เพิ่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด
รวมแผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนางานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์
6. แผนงานพัฒนาครุภัณฑ์สถานศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
โครงการเปลี่ยนแอร์ประหยัดพลังงาน
รวมแผนงานที่ 6 แผนงานครุภัณฑ์สถานศึกษา
7. แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศโรงงาน ขนาดใบพัด 24 นิ้ว
ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ประจาแผนกเมคคาทรอนิกส์
จัดซื้อผ้าคลุมเครื่องจักร แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
จัดทาป้ายบอกเส้นทางและจราจร
ปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัตกิ ารงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
ปรับปรุงหลังคาด้านหลังอาคารปฎิบัตกิ าร
โครงการซ่อมแซมห้องสุขานักศึกษา
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสุทธารมย์
รวมแผนงานที่ 7 แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
8. แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุด
รวมแผนงานที่ 8 แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
9. แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
โครงการวันวิชาการ
จัดทาของที่ระลึกประจาสถานศึกษา
จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
จัดทาวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์
จัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัยฯ
รวมแผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9 แผนพัฒนาสถานศึกษา

เมคคาฯ
งานแนะแนว
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ

งานวิจยั
งานวิจยั
งานวิจยั

ช่างเชื่อม
เมคคาฯ
เทคนิคพื้นฐาน
ปชส.และอาคาร
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กฯ
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ

วิทยบริการ

ช่างยนต์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

-

1,500
20,000
30,000
22,500
74,000

74,000

-

79,100
100,000
42,000
221,100

221,100

-

3,749,820
1,190,900
643,500
5,584,220

5,584,220

-

-

38,000
43,620
14,750
50,000
100,000
30,000
700,000
800,000
1,776,370

1,776,370

-

1,000,000
1,000,000

1,000,000

30,000
30,000
50,000
100,000
210,000
10,674,410

462,000
14,683,960

252,000
252,000
4,009,550
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หมายเหตุ
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๒๖๘
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา (เงินงบประมาณ)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ต.ค.54 - มี.ค.55)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (เม.ย. - พ.ค.55)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (พ.ค55. - ต.ค. 55)
รวมทัง้ สิ้น
2. รายรับ
2.1 งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา วิทยฐานะ
เงินเดือนพนักงานราชการ
รวมงบบุคลากร
2.2 งบดาเนินงาน
1 ดาเนินงาน ปวช.
2 ดาเนินงาน ปวส.
3 ดาเนินงาน ระยะสั้น
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6 โครงการอาชีวะเกมส์
7 โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
8 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
9 โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมฯ
10 โครงการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

รวมงบดาเนินงาน
2.3 งบอุดหนุน
1 อุดหนุนการจัดการศึกษา ปวช.
2 อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
3 อุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
4 อุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
5 อุดหนุน โครงการคุณธรรมนาความรู้
6 อุดหนุน รายได้ระหว่างเรียน
7 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวมงบอุดหนุน

ร้อยละ

4,551
400
4,724
9,675

คน
คน
คน
คน

50,096,170
740,400
50,836,570

บาท
บาท
บาท

47.63
0.70

7,210,000
8,848,800
1,009,400
1,500,000
38,000
45,000
1,151,250
35,000
241,000
30,000
20,078,450

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.86
8.41
0.96
1.43
0.04
0.04
1.09
0.03
0.23
0.03

7,735,200
9,874,830
2,741,225
615,000
25,000
78,000
15,000
21,084,255

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7.35
9.39
2.61
0.58
0.02
0.07
0.01

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๖๙
แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา (เงินงบประมาณ)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย
2.4 งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์
2. ทีด่ ิน สิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
2.5 งบรายจ่ายอื่น
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
โครงการศูนย์สร้างอาชีพเพือ่ ชุมชน
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา
โครงการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขฯ
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โครงการส่งเสริมการมีการทางานของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมรายรับทัง้ สิ้น
3. รายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
3.1 งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา รวมวิทยฐานะ
เงินเดือนพนักงานราชการ
รวมงบบุคลากร
3.2 งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6 โครงการอาชีวะเกมส์
7 โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
8 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
9 โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมฯ
10 โครงการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

รวมงบดาเนินงาน

ร้อยละ

1,100,000
5,250,000
6,350,000

บาท
บาท
บาท

1.05
4.99

1,250,000
254,500
2,422,000
1,992,800
180,000
532,000
180,000
10,000
6,821,300
105,170,575

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.19
0.24
2.30
1.89
0.17
0.51
0.17
0.01

50,096,170
740,400
50,836,570

บาท
บาท
บาท

47.63
0.70

5,759,600
4,576,133
4,732,467
1,500,000
45,240
83,240
1,151,250
35,000
241,000
30,000
18,153,930

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.48
4.35
4.50
1.43
0.04
0.08
1.09
0.03
0.23
0.03

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

100.00

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา (เงินงบประมาณ)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย
3.3 งบอุดหนุน
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( ครูจา้ งสอน )
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุ
6. ค่าดาเนินงานพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
7. อุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
8 อุดหนุน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
รวมงบอุดหนุน
3.4 งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์
2. ทีด่ ิน สิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
3.5 งบรายจ่ายอื่น
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
โครงการศูนย์สร้างอาชีพเพือ่ ชุมชน
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา
โครงการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขฯ
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โครงการส่งเสริมการมีการทางานของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
รวมรายจ่ายอื่น

รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น

ร้อยละ

5,639,510
3,744,750
4,586,115
3,685,700
8,775,300
1,155,400
25,000
27,611,775

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.36
3.56
4.36
3.50
8.34
1.10
0.02

1,100,000
5,250,000
1,747,000

บาท
บาท
บาท

1.05
4.99

1,250,000
254,500
2,422,000
1,992,800
180,000
532,000
180,000
10,000
6,821,300
105,170,575

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.19
0.24
2.30
1.89
0.17
0.51
0.17
0.01

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

100.00

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภณ
ั ฑ์ทจี่ ดั ซือ้ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2557

ที่

รายการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3
3 เครื่องพิมพ์ Mono Laser
4 เครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
5 เครื่องถ่ายเอกสาร
6 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 25,000 BTU เบอร์ 5
7 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 40,000 BTU เบอร์ 5
รวมฝ่ายบริหารทรพยากร
ฝ่ายวิชาการ
12 เครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาดไม่ตา่ กว่า 32 นิ้ว
13 กล้องวงจรปิดพร้อมขายึด
14 ชุดไมรโครโฟนไร้สาย SHURE
15 เครื่องฉาย LCD Projector Epson ขนาด 3,000 ANSI
16 เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์
17 เครื่องกลึงขนาด 125 มม.
18 ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 6 นิ้ว
19 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
20 เครื่องก่าเนิดสัญญาณหลายรูปแบบ
21 ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า
22 ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
23 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
24 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU
25 ชุดฝึก Embeddet
26 เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอเรท พร้อมอุปกรณ์
27 เลื่อยฉลุไฟฟ้า Bosch รุ่น GST 80 PBE
28 เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม. พร้อมอุปกรณ์
29 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU
30 ชุดล่าโพงอเนกประสงค์พร้อมไมค์โครโฟนไร้สาย
31 เครื่องฉายทึบแสง
32 เครื่องพิมพ์เลเซอร์
รวมฝ่ายวิชาการ

จานวน
หน่วย

วงเงิน

2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
9 เครื่อง

50,000
15,000
5,000
15,000
95,000
46,000
643,500
869,500

1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 เครื่อง
14 ตัว
4 เครื่อง
4 เครื่อง
2 ชุด
2 ชุด
4 ชุด
2 เครื่อง
10 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
2 ชุด
2 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
1 เครื่อง

15,000
5,000
19,000
27,800
9,500
1,350,000
120,820
100,000
52,000
400,000
560,000
160,000
110,000
250,000
450,000
7,000
300,000
110,000
95,000
44,000
5,500
4,190,620

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”

หมายเหตุ
งานบริหารทัว่ ไป / งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพย์
งานพัสดุ
งานบัญชี
ห้องสมุด " นโยบายประหยัดพลังงาน"

งานสื่อ ฯ ติดตั้งห้องประชุม
"
"
งานสื่อ ฯ
งานวิทยบริการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างโลหะการ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
"
"
"
"
"
แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
"
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
"
แผนกวิชาสามัญ
"

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภณ
ั ฑ์ทจี่ ดั ซือ้ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2557

ที่

รายการ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
33 เครื่องวิทยุสื่อสาร ขนาด 5 วัตต์
34 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
35 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุค๊ )
36 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
37 เครื่อง Mac Book Pro 15 นิ้ว
38 HP Wireless Point ( MSM720/760/765 Additional)
39 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว
40 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 2600 ANSI
41 ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์โครโฟน
42 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU
43 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
44 กล้องถ่ายวิดีโอ
45 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

จานวน
หน่วย
5 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
2 ตัว
1 เครื่อง
5 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

หมายเหตุ

วงเงิน
55,000 งานปกครอง
55,000
110,000
25,000
17,000
70,000
161,500
8,600
19,000
25,000
24,000
21,000
25,000
18,000
414,100
5,584,220

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพือ่ อาชีพ และพัฒนาสังคม”

งานวิจัย
งานความร่วมมือ / งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
"
"
"
"
ประจ่าศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

"
"
"

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา (เงินงบประมาณ)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ต.ค.54 - มี.ค.55)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (เม.ย. - พ.ค.55)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (พ.ค55. - ต.ค. 55)
รวมทัง้ สิ้น
2. รายรับ
2.1 งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา วิทยฐานะ
เงินเดือนพนักงานราชการ
รวมงบบุคลากร
2.2 งบดาเนินงาน
1 ดาเนินงาน ปวช.
2 ดาเนินงาน ปวส.
3 ดาเนินงาน ระยะสั้น
4 ค่าสาธารณูปโภค
5 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6 โครงการอาชีวะเกมส์
7 โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
8 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
9 โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมฯ
10 โครงการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

รวมงบดาเนินงาน
2.3 งบอุดหนุน
1 อุดหนุนการจัดการศึกษา ปวช.
2 อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
3 อุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
4 อุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
5 อุดหนุน โครงการคุณธรรมนาความรู้
6 อุดหนุน รายได้ระหว่างเรียน
7 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวมงบอุดหนุน

ร้อยละ

4,551
400
4,724
9,675

คน
คน
คน
คน

50,096,170
740,400
50,836,570

บาท
บาท
บาท

47.63
0.70

7,210,000
8,848,800
1,009,400
1,500,000
38,000
45,000
1,151,250
35,000
241,000
30,000
20,078,450

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.86
8.41
0.96
1.43
0.04
0.04
1.09
0.03
0.23
0.03

7,735,200
9,874,830
2,741,225
615,000
25,000
78,000
15,000
21,084,255

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7.35
9.39
2.61
0.58
0.02
0.07
0.01

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา (เงินงบประมาณ)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย
2.4 งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์
2. ทีด่ ิน สิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
2.5 งบรายจ่ายอื่น
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
โครงการศูนย์สร้างอาชีพเพือ่ ชุมชน
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา
โครงการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขฯ
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โครงการส่งเสริมการมีการทางานของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
รวมงบรายจ่ายอื่น

รวมรายรับทัง้ สิ้น
3. รายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
3.1 งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา รวมวิทยฐานะ
เงินเดือนพนักงานราชการ
รวมงบบุคลากร
3.2 งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
6 โครงการอาชีวะเกมส์
7 โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
8 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
9 โครงการซ่อมบารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบารุงคอมฯ
10 โครงการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

รวมงบดาเนินงาน

ร้อยละ

1,100,000
5,250,000
6,350,000

บาท
บาท
บาท

1.05
4.99

1,250,000
254,500
2,422,000
1,992,800
180,000
532,000
180,000
10,000
6,821,300
105,170,575

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.19
0.24
2.30
1.89
0.17
0.51
0.17
0.01

50,096,170
740,400
50,836,570

บาท
บาท
บาท

47.63
0.70

5,759,600
4,576,133
4,732,467
1,500,000
45,240
83,240
1,151,250
35,000
241,000
30,000
18,153,930

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.48
4.35
4.50
1.43
0.04
0.08
1.09
0.03
0.23
0.03

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา (เงินงบประมาณ)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย
3.3 งบอุดหนุน
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( ครูจา้ งสอน )
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุ
6. ค่าดาเนินงานพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
7. อุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่
8 อุดหนุน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
รวมงบอุดหนุน
3.4 งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์
2. ทีด่ ิน สิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
3.5 งบรายจ่ายอื่น
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
โครงการศูนย์สร้างอาชีพเพือ่ ชุมชน
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา
โครงการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขฯ
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โครงการส่งเสริมการมีการทางานของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
รวมรายจ่ายอื่น

รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น

ร้อยละ

5,639,510
3,744,750
4,586,115
3,685,700
8,775,300
1,155,400
25,000
27,611,775

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.36
3.56
4.36
3.50
8.34
1.10
0.02

1,100,000
5,250,000
1,747,000

บาท
บาท
บาท

1.05
4.99

1,250,000
254,500
2,422,000
1,992,800
180,000
532,000
180,000
10,000
6,821,300
105,170,575

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.19
0.24
2.30
1.89
0.17
0.51
0.17
0.01

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

100.00

หมายเหตุ
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สรุปเงินรายได้ - รายจ่ายของสถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา)
ปีงบประมาณ 2556
รายการ
จานวน
หน่วย ร้อยละ
1. จานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ต.ค.54 - มี.ค.55)

4,551

คน

400

คน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (พ.ค55. - ต.ค. 55)

4,724

คน

รวมทัง้ สิ้น

9,675

คน

25,235,393
23,270,700
48,506,093

บาท
บาท
บาท
บาท

40.86
59.14
0.00
100.00

ค่าจ้างชั่วคราว ( ลูกจ้างชั่วคราว)
3.2 งบดาเนินงาน

5,980,392

บาท

19.20

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
3.3 งบลงทุน

6,923,123
5,715,326
4,553,398
3,989,800
375,228

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22.23
18.35
14.62
12.81
1.20

3,605,563
31,142,830

บาท
บาท

11.58
100

17,363,263

บาท

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (เม.ย. - พ.ค.55)

2. รายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2.2 รายรับทีจ่ ะเก็บได้จากนักศึกษา
2.3 ผลกาไรจากการค้า
รวมรายรับทัง้ สิ้น
3. รายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
3.1 งบบุคลากร

1. ค่าครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น
เงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือยกไป

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

หมายเหตุ

CV

ii

~

'U'U'VI n1.1 Bf'1 'J1 :U
G'i11..1'.l1-um'.l ___ ____n'.IJJJ~-~~l'.l--wm~~~1.!'.l.l_·t~11J.t:1L ________ ~1~wm~1-w~~~~rn:-m:b~~-rJ------ --------- --------- - --- - -- ·
d

a.I

d

'VI ___________________ __Q};>_Q/~¢'!.t'_~ - -- --------------- 'J'U'VI · -- -- ---- ~-<;:¥- --~~J-~_:!{ ____~!t'_<tb_______ ___ __________ _____ ____ __ ______ _

b~eJ-:i

_- ~~-rJ-'!4'1n-~}ff~~rJ'.l.1_1.lijv~ o J;_'\.l:H~_~1tL~'U'.lJ.1~~J_(tJ_ -~!t_ct~- ______ __ _____ __ ____ ___________ ______ ______ _____ _______ _

m:w Vi 1'VI tJ 1 ~ m vi ri'Ll m

~ tJ -:i1 'Vll1 1~ bb~ -:i ~-:i fl ru~ fl '.l'.l:W f11'.i~1bU'Ufl1 '.l~ ~v1'1 bb~ 'U
'

'

'

'lJljLJ1im'.itl'.i~'<il1tJ-:iutb~mru lvctctb'll 1'11:wr11~-:Jb'161JVi crc(~/lvctct'o::> '1-:i-J''UVi ct ~-:J'Vl1fl:W '\!'I.Pl . lvctct'o::>
,,
d

t.I

!I.I

Q.I

1'11:Wfl11l.1'1~beW~bb"il'lbbffJ'U'U

-:i1'U11-:i bb~'Ubb'1~-:JLJtl'.i~mru
fl 1 '.i~ ~v1' 1 bb~ 'U 'lJ

~ 1 mb~W1'Ubb'1 ~m1:w ~l:wije:i ~l:w nLJfl ru~ m'.i:w m '.i

lJ i.J~ fl 1'.i'lJ'.i~~1 u-:iLJtl '.i~ :w 1 ru

lvctctb'll

lJ

1~ ~ 1bii'Ufl1'.i~~v1'1 bb~ 'U tJ i.J~ fl 1 '.ii

b1J'U~b~tJLJie:imb~1 ~-:i61Je:im~qi11'11ibb~'Utlljtwim'.i'lJ'.i~"il1u -:i LJ'lJ'.i~mru

ivctctb'll b~e:i1ib1J'UbbtJ1vi1-:i1 'U

m'.i'lJljLJ1i-:i 1'U61.leJ-:i?1m'UPifl'l'f1~e:i1tJ

('t.nm~e:i-:iP1m:J ~-:iyj:wbbn1)
'

tr1V1i11-:i1'U11-:i bb~ 'Wbb'1 ~-:iLJ'lJ'.i~m ru

~

l~~ 'h'lJ't,.stfr·;,J t1J7 ~, ,~,..,,,, t,,r1o 111~

~?/fl"~ "
-7- ~ _·_-----------------------------------------------------------------}------------_
(_----------------------------------

fl'J1:l.J b'Vi'U ----------

\

(\,

,, ( ~~

('W1tJuJi'll1~ 1-:i~uriJ~

'.ieJ'l~eJ1'U1tJfl1'.i~1
tJ bb~W1'U bb'1 ~fl11:W~1:WijeJ
\J
f\1111 b~'U'!l eJ-:i ~B'T1..n fl fl 1':i1'VI m6'fl b'VI fl ti fl b~fl-:i1'Vl~

~-um.J

"

m~~~1Vllibbe.J'W'lJlji.J~m'.i'lJ'.i~-;J1tJ -:iLJ'lJ'.i~:w1ru ivctctb'll

0 1~b~'U"lfel'U b~'.i1~ ----- ------ ------ --- --------- ------- -------- ----------------- --------------------,,
(mtJ1vm'1~ l'l~~:w~e:i-:i)

"

~rl1'W1tJm'.i1'YltJ1~
tJ b'Ylri'Llri~tJ-:i1 Vlll
\J

fi1~.:i1Vl m iilmVlflUfl b~t1.:i1vi1i
~ elif6 I ID<t'ct'b

b~ei.:i u~.:i~.:if'uu::m'j:unT'.i~~v'i1bb~'Lltllju~nT~tl1:::ij1tJ.:iuth::111ru mct'ct'~
b~el 1 ~n11~1 b'U'U\l1'U

"llmivit11~t1 bvii'l-Wi'l b~fo-:i1 "nJ

btJ'U1tJ

n11~ ~vl1 bbe.J'Utlnu~ n11

"

<~

'U1tl'U11b'1\l

I

1\ll"ltl1JtleJ\l

'lh:::51'Un111Jf11)

~-:i1.fll'l1'U'Uv1

1t1-:itJ1:::51'Un1111n11

Ci'.. 'U1t11li1'1

'
'V'f'J\l'W'U 5
•
eJ1"ileJ\li'l'

ct. 'U1t1-U qiqi'111~

1-:i,;uqi'Y1

"aei-:itJ1:::51'Un1111n1~

b. 'U1t1~n~1

i'l~1tl~'U~1

m111m1

~-

~'UVITI'lltl

m111m1

oLJ~"lJ11

m111m1

bfl.

.,

'U1tl e:i-rqi

'U1t11vm1'1

~- 'U1t1:1.J1-U\9l

1t1-:itJ1:::51'Un1111n11
"aei.:itJ1:::51'Un1111n11

1'1"15-rl9ltl

GJo.

'U1tl'11Pln~

(9)(9).

'U1tlL~eJ\lPlG'li'.l

.,

"

GJl!l. 'U1tl~'U'1m'1

•

~

Glbfl.

m111m1

'
Y1nn:::Y1'U5
•
•
~\l~1Jbbtl1
.,•
...

., .!

m111m1
m111m1LL'1:::b'1"ll1'Um1
.,

I

•

.

fl ))1Jf111bb'1 :::e.J61l1 ti b'1"lJ1'U f11)

111w.J'Ub1J5
f'q

"

f'

'U1\l'11161l1'UVld'Vl'Wtl

~-:id 1~0~-r'U11t1'UV1111t1~1L'W'Um1~~v11bLt-.1'U'\.Jn'U~m1tJ1:::'11tl.:itJtJ1:::111ru l!lctct~
1 ~611b ~"il'1~1-:im111\9lt1tJ 1:::'1.:if1
"

,

bbG'l:::bn~tJ1:::1t1'11tl'1-:i'1~11ie:iivim~t1.,
'\J

QI

.QI

q

"

J

1U::~'JM
('U1t11Yl'UG'l~ 1\lPl~1J~eJ\l)
"

©m

~rl1'U1t1m1ivit11~t1LYll'l'Wl'lb~t1-:i1 'Vl~

"

l!lctct~

~1 t1m111 b~tiu~e:i t1 ~-:i bbl11.:i~-:ii'lru::: m111 m1~~v11bbe.i'UtJnu~m1

l!lctct~ ~-:i11t1zje:i~e:i1tJd

tJ1:::'11ll.:i'UtJ1:::111ru

h

th:::'11ll.:itnhn11 ru

คณะผู้จัดทำ

นายปัญญชาติ วงษ์ปญ
ั ญา
นายเรืองศิลป์ พึ่งพุม่ แก้ว
นางสาวชรินทร์ทพิ ย์ หอมชื่น

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

