ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
ตามที่ สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดให้สถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี
โดยเน้นการจัดทําแผนแบบบูรณาการและมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทิศทางการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได้
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหาร
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้ถือ
ปฏิ บั ติ ต ามโครงการต่ า งๆ ที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนฯ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล เป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตุลาคม 2555

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ข้อมูลสถานศึกษา
โครงสร้างผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนตามปรัชญาพอเพียงสู่สถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินงบประมาณ) จําแนกตามผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้สถานศึกษา) จําแนกตามผลผลิต
สรุปงบหน้ารายจ่ายจําแนกตามแผนงบประมาณ
สรุปหน้างบรายจ่ายจําแนกตามผลผลิต
ภาคผนวก ก
แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกอบรมนักศึกษา T-TEP YG เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างยนต์
โครงการนํานักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัทเจริญมอเตอร์ จํากัด
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา แผนกวิชาช่างกล
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกอบรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
โครงการนํานักศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โครงการศึกษาดูงาน สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.1
โครงการนํานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่
โครงการนํานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
โครงการนํานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 30 ชั่วโมง
โครงการประกวดมารยาทไทย
โครงการการจัดกิจกรรมเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบทวิภาคี
โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจําปีการศึกษา 2556
โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการศึกษาดูงานรูปแบบกิจกรรม อชท
โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้ งถิ่น (แข่งขันโคมลอย)
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดง
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าข้าวหลาม
โครงการให้ความรู้และป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
โครงการลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรม ประจําปี 2555
โครงการลูกเสือเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)
โครงการลูกเสือวิสามัญอนุรกั ษ์แม่น้ําปิง
โครงการเข็มทิศจริยธรรมแด่ผู้สําเร็จการศึกษา
โครงการปั๋นน้ําใจให้เป็นพลัง
โคการ 30 นาทีมีคุณค่า
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ

๗๔
๗๖
๗๙
๘๒
๘๕
๘๘
๙๑
๙๔
๙๗
๑๐๐
๑๐๓
๑๐๖
๑๐๙
๑๑๒
๑๑๕
๑๑๗
๑๒๐
๑๒๓
๑๒๖
๑๒๙
๑๓๒
๑๓๕
๑๓๗
๑๓๙
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๖
๑๔๘
๑๕๑
๑๕๔
๑๕๗
๑๖๐
๑๖๓
๑๖๖
๑๖๙
๑๗๒

ง

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่
แผนงานพัฒนาบุคลากร
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแผนกช่างยนต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการสอนแบบสมรรถนะ และบูรณาการฯ
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นสื่อฯ
โครงการศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการทัศนศึกษาวัดที่มีชื่อเสียงภาคกลาง
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่าย
แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียน
โครงการพัฒนาปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนฯ
โครงการจัดสอบข้อสอบมาตรฐาน
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
โครงการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
โครงการจัดทําแฟ้มที่ปรึกษา
โครงการจัดทําหนังสือคู่มือครูที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศ
โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557
แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือ
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ
แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
โครงการการประชุมสัมมนาและนําเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ฯ
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกําหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจัย
แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาปรับปรุงมุมวิชาการและห้องสมุดแผนกวิชาช่างยนต์
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างช่างยนต์
โครงการพัฒนาห้องงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
โครงการปรับปรุงห้องเครื่องยนต์ดีเซล
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โครงการพัฒนาห้องเครื่องมือวัดละเอียด
โครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษ แผนกวิชาช่างโลหะการ
โครงการห้องเรียนตัวอย่าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อวัสดุถาวร (เก้าอี้ประจําห้องเรียน)
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาห้องสมุดอินเตอร์เน็ตของสาขาวิชา
โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดซื้อไมโครโฟนแบบไมค์ลอยหนีบคู่สําหรับการสอนในห้องเรียน
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงห้องเรียน E-learning แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ ประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2
โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องอินเตอร์เน็ต 2 และห้อง Server

โครงการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติค
แผนงานพัฒนาครุภัณฑ์สถานศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการต่อเติมหลังคาดาดฟ้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โครงการติดตั้งมูลี่กันแดดห้องพักครูและติดตั้งพัดลมผนัง
โครงการทาสีพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงระเบียงชั้นลอย อาคาร 50 ปี เป็นมุมคณิตศาสตร์
โครงการการปรับปรุงห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี
โครงการเตรียมเข้าสู่การประเมินมาตรฐานดีเด่น
โครงการติดตั้งสายไฟระบบท่อ
แผนงานพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทํา Common Data Set (CDS)
โครงการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพแผนกวิชา
แผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
โครงการวันวิชาการ
โครงการเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างยนต์
โครงการวันวิชาการแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โครงการ Metal Innovation Open House
โครงการวันวิชาการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โครงการเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
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โครงการทําห้องแสดงผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
โครงการเปิดบ้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเปิดบ้านวิชาการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประจําปี 2556
โครงการวันวิชาการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ประจําปี 2556
โครงการจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ข
ประมาณการเงินรายได้ – รายจ่าย สถานศึกษา (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2556
ประมาณการเงินรายได้ – รายจ่าย สถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา) ปีงบประมาณ 2556

งบหน้ารายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2556
สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก แผนกวิชา
สรุปรายการครุภัณฑ์จัดซื้อด้วยเงินรายสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2556
ประมาณการเงินรายได้ – รายจ่าย สถานศึกษา (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2555
ประมาณการเงินรายได้ – รายจ่าย สถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา) ปีงบประมาณ 2555

คําแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2555
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ข้อมูลสถานศึกษา
1. ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งใหม่ 50200
โทรศั พ ท์ 0 5321 7708–9 โทรสาร 053 211 599 Website
http://www.cmtc.ac.th จัดตั้งและเปิดทําการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 ชื่อโรงเรียนช่างไม้
เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
การช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และงดรับ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษา
ชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชาคือช่างยนต์และดีเซล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, ช่างไฟฟ้า,
ช่างวิทยุและโทรคมนาคม, ช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2501 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ในโครงการ
เงินกู้ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2516
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่”
ปีการศึกษา 2522 ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2545 มีเนื้อที่ 17 ไร่
1 งาน 47 ตารางวา
พ.ศ. 2480 ตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2480 มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่” เปิดสอน
วิชาช่างไม้และเกษตร วิชาช่างตีเหล็ก ช่างทําร่มและจักรสาน โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้น
ประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี สําเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2494 เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาศึกษาตอนปลายแผนกช่างไม้ปลูกสร้างโดยรับนักเรียนที่
สํา เร็ จ ชั้ นมั ธ ยมปี ที่ 3
เข้ า เรี ย นหลั กสู ต ร 3 ปี สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ได้รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างเชียงใหม่” รับนักเรียนสําเร็จขั้นมัธยมปีที่ 3 เข้าเรียน
หลักสูตร 3 ปี และงดรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2501 เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างตีเหล็ก แผนกช่างเครื่องยนต์และดีเซล และ
ขยายการสอนแผนกช่ า งไม้ ป ลู ก สร้ า งถึ ง ระดั บ ประโยคอาชี ว ศึ ก ษาชั้ น สู ง โดยได้ รั บ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้สิ่ง
ปลูกสร้าง) หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503 เปิดสอนตามโครงการ ส.ป.อ. ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง รวม 6 แผนกวิชา คือ
- ช่างยนต์และดีเซล
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
- ช่างก่อสร้าง
โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2510 ได้รับการปรับปรุงให้เข้าอยู่ใน โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่”
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย โดยรวมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็น “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่วิทยาเขต 1” เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่”
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พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 2 ปี
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2530 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี โดยจัดการศึกษาปีละ 4 ภาคเรียน
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 รับผู้ที่สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ในระบบปกติและระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2545 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 สําหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2545 และเปิดสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โดย
รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมฯ
พ.ศ. 2546 เริ่ ม เปิ ด สอนสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเปิ ด สอนสาขาวิ ช าช่ า งเทคนิ ค
อุตสาหกรรม ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2547 เปิดคลินิกเทคโนโลยี บริการให้คําปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป เป็นโครงการที่
ดําเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551 เริ่มเปิดสอนสาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2554 เริ่มเปิดเริ่มเปิดสอนสาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. การจัดการศึกษาในวิทยาลัย
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ม.ศ. 3) หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 8 แผนกวิชาช่าง
ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา 8 สาขางาน ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. แผนกวิชาช่างยนต์
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
1.1.1 สาขางานยานยนต์
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2.1 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
2.1.1 สาขางานเครื่องมือกล
3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3.1 สาขาวิชาโลหะการ
3.1.1 สาขางานเชื่อมโลหะ
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
4.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์
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4.1.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์
5.1.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
6.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์
6.1.1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์
7. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง
7.1.1 สาขางานก่อสร้าง
8. แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
8.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง
8.1.1 สาขางานสถาปัตยกรรม
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือ
เทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประเภทวิ ชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 สาขาวิชา 13 สาขางาน ได้แก่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์
2.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
2.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2.5 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานโทรคมนาคม
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
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แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.7 สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2.8 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.9 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในปัจจุบัน
1. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. นายอรัญ
พวงพันธุ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
4. นายมนัส
อาจองค์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
5. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายไพบูลย์
วงศ์ยิ้มย่อง
2. นายบรรเลง
ตั้งโภคานนท์
3. นายอรัญ
พวงพันธุ์
4. นายมนัส
อาจองค์
5. นายปัญญชาติ
วงษ์ปัญญา
6. นายศักดา
คล้ายจินดา
7. นายมานิต
ขัดขาว
8. นายไพศาล
จันทร์ไชย
9. นายเรืองศิลป์
พึ่งพุ่มแก้ว
10. นายนรินทร์
ศรีธิการ
11. นายชายชาญ
ปิงเมือง
12. นายเศกศึก
ผ่องใส
13. นายอินชัย
จันทะกี
14. นายสาทร
พึ่งพุ่มแก้ว
15.นางสาวญาณี
ทําบุญ
16. นายพงษกร
ศรีมณี
17. นายจุฑากรณ์
สัมปชัญญสถิตย์
18. นายสันติสขุ
ศรีเกิน

ผู้อํานวยการ
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการ
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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19. นางเกษมสุข
20. นายชวลิต
21. นายชูศักดิ์
22. นางระวีวรรณ
23. นายมงคล
24. นายเสถียร
25. นายนิมิต
26. นายนพดล
27. นายธวัช
28. นางสาวชมนาด
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ศุภกุลวัฒนา
นุชนารถ
พุกกะพันธุ์
สุนทรศารทูล
ธุระ
โพธิรัตน์
รัศมี
ภูเขา
นนทธรรม
พรมมิจิตร

5. สถานที่ตงั้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ที่ตั้ง
ตําบล อําเภอ จังหวัด
9 ถนนเวียงแก้ว ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่
http://www.cmtc.ac.th.

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
50200
0 - 5321-7708 0-5322 - 1599
E-mail : ctc@cmtc.ac.th
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โครงสร้างผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อํานวยการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

งานบริหารงานทัว่ ไป

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 และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น

เอกลักษณ์

พัฒนา

เป้าหมาย

ผู้สําเร็จการศึกษานําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอย่าง
ก้าวหน้า และดํารงตนในสังคมอย่างมีสุข

เน้นคุณธรรม

นําเทคโนโลยี

มีจิตบริการ

สามัคคี มีส่วนร่วม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ
พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ บรรลุตามเป้าหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพการพัฒนาการจัด
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตกําลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่
ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดี
ต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธ์หลักคือ
1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
8. ส่งเสริมให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้าง
ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่วมมือกับ
องค์กรที่ต้องการใช้กําลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศนําไปสู่การกําหนดหลักสูตร กระบวน
การจัดการเรียนการสอนในการผลิตกกําลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในละต่างประเทศ
2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ
4. พัฒนาศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สําคัญ
ที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา
ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าวมีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้
1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม กฎหมายการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน
5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
9. เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้าน
วิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้ง
เด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสคนพิการ ผู้ห่างไกลทุรกันดาร
และชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
4. ส่งเสริมให้มกี ารสร้างรายได้ระหว่างเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อม ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมให้นําความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ
จดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ส่งผลสู่การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
แนวทางการขับเคลื่อน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การการศึกษา
1.2 จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอนทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในในสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามลําดับโดยเริ่มให้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคล และครอบครัว รู้จักนําไปประยุกต์ใช้
นําไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
1.3 จัดทําแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร แนวทางการขับเคลื่อน
2.1 อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ฝึกอบรมและพัฒนา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้า หมาย ให้สามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการ บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย แนวทางการขับเคลื่อน
3.1 ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 1:10 แห่ง ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3.2 ให้มีระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน
การดําเนินงาน ของเครือข่าย
3.3 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๒
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อน
4.1 เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
โดยจัดทําสื่อรูปแบบต่าง ๆ
4.2 เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล แนวทางการขับเคลื่อน
ใน การติดตามและประเมินผลเพื่อทราบการดําเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่าย โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
5.1 จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และ
ระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล การดําเนินงานในภาพรวม ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา
5.2 กําหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล
5.3 ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ การติดตามประเมินผลได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไว้ 4 ด้าน คือ
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ 2556

ครูจ้างสอน

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

1
1

16
6
4
15
13
4
6
5
5
4
16
94

5
25
15
11
31
26
4
14
9
8
7
32
1
13
45
246

-

4
1
3
6
5
5
3
2
1
30

1
24
12
11
25
21
4
9
9
5
5
31
1
1
45
204

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

วิทยฐานะ

ต่ํากว่าปริญญาตรี
ศศ. 4
คศ. 3
คศ. 2
คศ. 1

พนักงานราชการ

5
9
9
7
15
13
8
4
3
3
16
1
93

ประเภทวิชา

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

ระดับการศึกษา

ข้าราชการ

จํานวนบุคลากร

12
12

- 4 1
- 3 6
- 2 7
- 3 5
1 10 5
- 7 5
- - - 7 1
- 2 2
- 1 2
- 1 1
- 5 10
- - - - - - 1 45 45

1
1
1
3

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สาขาวิชา / สาขางาน
ปี 1

เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2555
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ปวส.
ปวช
ตก รวม
ปกติ
ม.6
ทวิภาคี
ปี 2 ปี 3 ตก รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ค้าง ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์

824

สาขาวิชาเครื่องกล(สาขางานยานยนต์)

175

138

125

27

465

สาขาวิชาเครืองกล(สาขางานเทคนิคยานยนต์)

-

-

-

-

-

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานตดตงไฟฟา
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-

87

99

-

186

45

-

-

36

-

34 115

13

24

37

21

359
440

124

123

65

-

-

-

-

-

-

18

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

-

-

-

-

33

38

13

11

24

15

110
303

85
-

38
-

34
-

12
-

169

-

-

35

26

-

61

36

-

-

-

-

-

63

-

-

-

27 -

10

134
929

174

146

116

17

453

-

-

-

-

-

-

-

-

48

42

90

-

-

-

-

-

44

40

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

35

82

-

-

-

-

-

-

-

83

65

14 162

-

-

-

27

27
31

476
176

40

37

28

6

111

41

24

65

-

-

-

-

-

-

-

65
774

169

151

131

24

475

สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม

-

-

-

-

-

35

26

61

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคงานก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

-

52

55

107

42

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41
-

29 -

-

70
-

7
-

-

12

7

257

528

135

106

-

-

84
-

20
-

345

-

-

99

68

167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

183
336

117

79

63

37

296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

17

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

20

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

1,061

818

646

161 2,686 611

48

94

-

-

538 1,149 205 157

2,686

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

-

-

48 410
1,765

-

-

33

62

-

3
-

40
44

3

97
97

95 111
4,451

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2555
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สาขาวิชา / สาขางาน

ปวส.

ปวช
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ตก

รวม

ปกติ
ปี 1 ปี 2 รวม

ม.6
ทวิภาคี
ตก รวม
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ค้าง ปวส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์

778

สาขาวิชาเครื่องกล(สาขางานยานยนต์)

160

175

138

-

473

-

-

-

สาขาวิชาเครืองกล(สาขางานเทคนิคยานยนต

-

-

-

-

-

80

87

167

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
สาขางานแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคงานก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

-

40

45

20

-

-

-

-

105

20

13

33

-

305
473

120

124

123

-

367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

33

73

-

-

-

-

20

13

33

-

106
374

80

85

38

-

203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

35

75

40

36

20

96

-

-

-

-

171
952

160

174

146

-

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

48

88

80

83

50

213

-

-

-

-

-

-

-

-

40

44

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

47

87

-

-

-

-

-

-

-

472
198

40

40

37

-

117

40

41

81

-

-

-

-

-

-

-

81
810

160

169

151

-

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

35

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

52

92

40

41

-

81

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

42

-

248

540
120

135

106

-

361

-

-

-

-

-

-

-

80

99

179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179
376

120

117

79

-

316

-

-

-

-

-

-

-

40

20

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60
64

-

-

-

-

-

40

24

64

-

-

-

-

-

-

-

-

64
86

-

-

-

-

-

40

46

86

1,000

1,061

818

-

2,879

600

611

1,211

-

-

-

-

-

-

-

-

200

205

90

495

40

26

66

-

2,879

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

1,772

86
4,651

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดําเนินงานให้บริการทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
ทางด้านวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยรับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลายาวนานนับถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 75 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากร
ทางด้านอุตสาหกรรม ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง นักเรียน นักศึกษาที่
ผ่านเข้ามาในระบบการศึกษาของวิทยาลัยจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้
ความสามารถทักษะและการมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งดูได้จากตัวชี้วัดของยอดผู้สมัคร ที่มียอดสูงขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนก็ คือ ร้อยละของผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยจะมีปริมาณค่อนข้างสูง
ถือ ได้ ว่ า เป็ น ผลงานด้ า นปริ ม าณที่ ส ามารถผลิ ต แรงงานป้อ นตลาดได้ เ ป็ น ปริ ม าณที่ ม ากเพี ย งพอ
วิทยาลัยฯ ได้พยายามพัฒนางานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานด้านการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมของนักเรียนซึ่งถือเป็น
หัวใจของการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญใน
ด้านนี้จะเห็นได้จากปริมาณอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 37 คน ในจํานวนผู้บริหารและข้าราชการครู รวมทั้งสิ้น 96 คน
และมีครู – อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในมีครู คศ. 2 เชี่ยงชาญ จํานวน 39 คน ครู คศ. 3 ชํานาญ
การ จํานวน 41 คน และครู คศ. 4 ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯ ยังคง มี
แผนพัฒนาบุคลากรต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ได้มีการศึกษาต่อ เพื่อมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น อย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีแผนการส่งครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
เพื่อฝึกฝีมือและเรียนรู้เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ๆ อยู่เสมอและเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เป็น
การพัฒนาผลิตผลของวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับความภาคภูมิใจ และได้สร้างผลงาน ดังนี้
ความภาคภูมิใจ
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราช
ดําเนิน วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรการทํางานของเครื่องผสม
เทียมเกลือไอโอดีน ซึ่งจัดทําโดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนิน ณ วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่ เสด็จเป็นการส่วน
พระองค์ ทรงทอดพระเนตรอุปกรณ์สําหรับคนตาบอด ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สร้างขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือใช้สําหรับการเรียนการสอน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ร่วมถวายรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าข้าวหลาม อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 ร่วมถวายเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
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๑๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ผลงานดีเด่นและการเข้าร่วมโครงงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พ.ศ. 2555
- แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 26 - 30 ธันวาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันทักษะ
วิ ช าชี พ สาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า งานเขี ย นโปรแกรม และควบคุ ม ด้ ว ย PLC
ประจํ า ปี 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เมื่อวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2554
- แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันต่อตะเกียบ
ส่วน การต่อกระดาษ re use และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสถาปนิกล้านนา 2554 เมื่อ
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2554 ณ central airport plaza เชียงใหม่
- แผนกวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เป็ น ตั ว แทนระดั บ ภาคในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 "เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมครอไรค์ (Sodium Chloride Air
Conditioner" ประจําปี 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เมื่อวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2554
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC
ทั้งในระดับภาคและระดับชาติ สองปีซ้อน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
สาขาไฟฟ้ากําลัง ระดับ ปวส. และทีมล้านนา ROBOT รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการจัด
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555- 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม
อาชีวศึกษา จังหวัดระยอง
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ณ MCC HALL เดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2555 ดังนี้ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมคลอไรด์ได้รับ
รางวัล จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ และ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพื่อการเรียนการสอน คือ ชุดทดลองแขนกลนิวเมติก
อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจํานวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 3
- ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ
จาก การประกวดยุวทูตอาเซียน เมื่อวันที่ 6 - 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
- ครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
D.I.Y. Innov Ation Contest 2012 ชื่อผลงาน บล็อกเซรามิกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco ceramic Block)
ในงานนวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2555 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2555 ณ ห้างโรบินสันเชียงใหม่
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แบบฟอร์ม 11
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การจัดสรร งบประมาณ รายจ่าย เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ที่
งบรายจ่าย
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
20,469,705
20,469,705
40,939,410
- เงินวิทยฐานะ
3,500,000
3,500,000
7,000,000
- ค่าจ้างประจํา
1,225,710
1,225,710
2,451,420
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าครองชีพ
รวม ข้อ 1
25,195,415
25,195,415
50,390,830
2 งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
3,700,000
3,859,600
7,559,600
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
3,500,000
3,500,000
7,000,000
2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
50,000
50,000
100,000
3) ค่าธุรการนอกเวลา
150,000
150,000
300,000
4 ) ค่าเช่าบ้าน
159,600
159,600
5 ) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ค่าใช้สอย
1,200,000
2,216,733
3,416,733
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
800,000
800,000
1,600,000
2) ค่าเช่าที่ดิน
852,000
852,000
3) ค่าซ่มแซมครุภัณฑ์
200,000
200,000
400,000
4) ค่าซ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง
100,000
100,000
200,000
5) ค่าจ้างเหมาบริการ
100,000
50,000
150,000
6) ค่าประกันสังคม
14,733
14,733
7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
200,000
200,000
ค่าวัสดุ
2,085,875
2,946,592
5,032,467
1) วัสดุการศึกษา
1,085,875
1,085,875
2,171,750
2) วัสดุสํานักงาน
300,000
300,000
600,000
3) วัสดุเอกสารการพิมพ์
100,000
100,000
200,000
4) วัสดุเวชภัณฑ์
25,000
25,000
50,000
5) วัสดุงานอาคารสถานที่
500,000
500,000
1,000,000
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
200,000
200,000
7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
25,000
25,000
50,000
9) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
25,000
25,000
50,000
10) วัสดุงานห้องสมุด
25,000
25,000
50,000
11) วัสดุอื่น ๆ
660,717
660,717
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แบบฟอร์ม 11
การจัดสรร งบประมาณ รายจ่าย เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ที่
งบรายจ่าย
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
สาธารณูปโภค
750,000
750,000
1,500,000
1) ค่าน้ําประปา
2) ค่าไฟฟ้า
750,000
750,000
1,500,000
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าไปรษณีย์
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ( อินเตอร์เน็ต)
รวม ข้อ 2
7,735,875
9,772,925
17,508,800
3 งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ข้อ 3
4 งบอุดหนุน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบบุคลากร
10,230,000
10,230,000
1) ค่าจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน 62 อัตรา
9,207,000
9,207,000
2) ค่าจ้างชั่วคราว พนักงาน 45 อัตรา
3) ค่าจ้างครองชีพครูจ้างสอน 62 อัตรา
1,023,000
1,023,000
งบดําเนินการ
9,187,350
ค่าตอบแทน
3,954,700
3,954,700
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
3,600,000
3,600,000
2) ค่าตอบแทนตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
354,700
354,700
3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ค่าใช้สอย
1,896,440
1,896,440
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
100,000
100,000
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
511,500
511,500
5) ค่าใช้สอยตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,222,040
1,222,040
6) ค่าใช้สอย อื่นๆ
62,900
62,900
ค่าวัสดุ
3,336,210
3,336,210
1) วัสดุการศึกษา
2,954,600
2,954,600
2) วัสดุสํานักงาน
3) วัสดุเอกสารการพิมพ์
4) วัสดุงานสื่อ
5) วัสดุงานอาคารสถานที่
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
8) วัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
381,610
381,610
9) วัสดุอื่นๆ
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 11
การจัดสรร งบประมาณ รายจ่าย เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ที่
งบรายจ่าย
รวม
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
- สิ่งประดิษฐ์
- สํารองโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
685,025
685,025
รวม ข้อ 4
20,102,375
20,102,375
5 รายจ่ายอื่น
รวม ข้อ 5
รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4+5
53,033,665
34,968,340
88,002,005

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

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 12
การจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามผลผลิต
ที่

งบรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- ค่าจ้างประจํา
- ค่าจ้างชั่วคราวครูจ้างสอน 30 อัตรา
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
รวม ข้อ 1
2 งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
3) ค่าธุรการนอกเวลา
4 ) ค่าตอบแทนตามโครงการ
5 ) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
2) ค่าซ่มแซมครุภัณฑ์
3) ค่าซ่มแซมสิ่งก่อสร้าง
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
5) ค่าประกันสังคม
6) ค่ารับรองการประชุมในการบริหารราชการ
7) ค่าใช้สอยตามโครงการ
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ค่าวัสดุ
1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุเอกสารการพิมพ์
3) วัสดุเอกสารการพิมพ์
4) วัสดุงานอาคารสถานที่
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานอินเตอร์เน็ต)
8) วัสดุงานห้องสมุด
9) วัสดุการกีฬา
10) วัสดุพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
11) วัสดุเครื่องแต่งกาย
12) วัสดุตามโครงการ
13) วัสดุอื่น ๆ

ผลผลิต
ปวช.
404,700
275,000
129,700
2,645,050
200,000
250,000
2,195,050
1,393,400
50,000
25,000
500,000
818,400
-

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้น

รวม

4,455,000
5,342,040
9,797,040

-

4,455,000
5,342,040
9,797,040

4,304,700
3,700,000
50,000
275,000
129,700
150,000
4,970,038
500,000
200,000
250,000
50,000
194,988
30,000
2,195,050
1,550,000
3,830,265
400,000
50,000
25,000
500,000
200,000
50,000
80,000
100,000
50,000
30,000
20,000
818,400
1,506,865

-

4,709,400
3,700,000
50,000
550,000
259,400
150,000
7,615,088
500,000
400,000
500,000
50,000
194,988
30,000
4,390,100
1,550,000
5,223,665
400,000
100,000
50,000
1,000,000
200,000
50,000
80,000
100,000
50,000
30,000
20,000
1,636,800
1,506,865

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แบบฟอร์ม 12
การจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามผลผลิต
ที่

งบรายจ่าย

สาธารณูปโภค
1) ค่าน้ําประปา
2) ค่าไฟฟ้า
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าไปรษณีย์
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ( อินเตอร์เน็ต)
6) ค่าบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
รวม ข้อ 2
3 งบอุดหนุน
3.1 การจัดการศึกษา
3.2 สิ่งประดิษฐ์
รวม ข้อ 3
4 งบลงทุน
4.1 ครุภัณฑ์
รวม ข้อ 4
5 งบรายจายอน
งบรายจ่ายอื่น
5.1 สํารองภูมิคุ้มกัน
รวม ข้อ 5
รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4+5

ผลผลิต
ปวช.
425,000
425,000
4,868,150

ผลผลิต
ปวส.
2,070,000
5,000
1,500,000
60,000
60,000
425,000
20,000
15,175,003
-

4,868,150

ผลผลิต
ระยะสั้น
-

รวม
2,495,000
5,000
1,500,000
60,000
60,000
850,000
20,000
20,043,153
-

8,557,250
8,557,250

-

8,557,250
8,557,250

10,000,000
10,000,000
43,529,293

-

10,000,000
10,000,000
48,397,443
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แบบฟอร์ม 13

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงบประมาณ/ แผนงาน/ งาน/ โครงการ

เงิน งปม.

1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.1.1 งานศึกษาวิชาชีพ
1.1.1.1 งบบุคลากร
52,020,876
1.1.1.2 งบดําเนินงาน
16,980,200
1.1.1.3 งบลงทุน
1.1.1.4 งบอุดหนุน
2,598,230
1.1.1.5 งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
2.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบ
อาชีพชุมชน
2.1.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix-it center) และการพัฒนาระบบรองรับและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน
2716000
2.1.1.1 งบดําเนินงาน
3. แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
3.1 แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
3.1.1 โครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3.1.1.1 งบดําเนินงาน
3.1.1.2 งบอุดหนุน
3.1.2 โครงการ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.1.1.2 งบดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
74,315,306

เงิน อุดหนุน
เงินรายได้
การศึกษาขั้น
สถานศึกษา
พื้นฐาน

10,230,000
16,031,330
13,535,000

11,475,600
7,236,000
-

ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รวม

เงิน งปม.

73,726,476
33,011,530
7,236,000
2,598,230
13,535,000

50,390,830
17,558,800
-

-

-

2716000
-

-

-

-

39,796,330

เงิน อุดหนุน
เงินรายได้
การศึกษาขั้น
สถานศึกษา
พื้นฐาน

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

9,797,040
20,043,153
8,557,250
10,000,000

เพิ่ม - ลด

สนองนโยบาย

(ร้อยละ)

ศธ.
สอศ.
จังหวัด
ประกันคุณภาพ

สรุปงบหน้ารายจ่าย จําแนกตามแผนงบประมาณ

รวม

70,417,870 44,830,953
8,557,250
2,643,375
10,000,000 -

4.70
26.39
15.32
1.71
35.35

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3 3 3 3
-

-

-

-

-

-

-

-

18,711,600 132,823,236 67,949,630

20,102,375 48,397,443 136,449,448

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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สรุปงบหน้ารายจ่าย จําแนกตามผลผลิต
แผนงบประมาณ / ผลผลิต
จํานวน
1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : เป้าหมายผู้สําเร็จการศึกษา
- ปวช.
2,500
- ปวส.
1,800
- ระยะสั้น
ผลผลิต : โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวะ
ผลผลิต : โครงการ จัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ
รวมแผนงบประมาณที่ 1
4,300
2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ผลผลิต : โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
- ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
รวมแผนงบประมาณที่ 2
3. แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐฐานทางปัญญ
ญญา
ผลผลิต : โครงการจัดตั้งศูนย็บ่มเพาะวิสาหกิจ
- ผู้สําเร็จจากศูนย์บ่มเพาะที่สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่
รวมแผนงบประมาณที่ 3
4. แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 :ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลผลลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
รวมแผนงบประมาณที่ 4
รวมทั้งสิ้น

-

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

งบประมาณ

53,033,652
34,968,327
88,001,979

-

-

88,001,979

รหัส GMIS

ภาคผนวก ก

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมนักศึกษา T-TEP YG เพื่อเข้าสูส่ ถานประกอบการ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนิมิต รัศมี ครูและบุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ ละสถานประกอบการโตโยต้า
ในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างยนต์ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียน นักศึกษาประมาณ 800 คน และมี
ครู – ครูพิเศษ ทั้งสิ้นจํานวน 25 คน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมโดย
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตามความถนัดในตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ พร้อมทั้งดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนประสบปัญหาในหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านผู้เรียน ด้าน
ผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น จึงจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่ครูและบุคลากรผู้สอนของแผนกวิชาช่างยนต์จะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานสถานประกอบการ
อย่างมีคุณภาพตามความต้องการอย่างแท้จริงต่อไป
โครงการฝึกอบรมนักศึกษาT-TEP YG (Toyota Technical) เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้มีคุณภาพทางด้านทักษะการบริการและบํารุงรักษารถยนต์โดย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าทํางานกับศูนย์บริการบริษัทในเครือโตโยต้าเป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการผลิตช่างระดับฝีมือแรงงาน
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง และเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตช่างเทคนิคให้มีคณ
ุ ภาพทางด้านทักษะการบริการและบํารุงรักษารถยนต์
โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีคณ
ุ ภาพเข้าทํางานกับศูนย์บริการบริษัทในเครือโตโยต้า
3. เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดฝึกอบรมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต์
ที่กําลังจะจบการศึกษา (ปวส. ม.6) จํานวน 40 คน ตามความสมัครใจ และตามความต้องการ
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ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ จํากัด ภายใต้สัญญาความร่วมมือ (โครงการ T-TEP) ใช้เวลา
การฝึกอบรมในสถานศึกษา 210 ชั่วโมงและฝึกในสถานประกอบการ 240 ชั่วโมง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ เข้าใจจุดมุ่งหมายของ
การบํารุงรักษารถยนต์รู้โครงสร้างการทํางานของระบบต่างๆ ในรถยนต์โตโยต้าได้ถูกต้อง
สามารถใช้เครือ่ งมือในการบํารุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้อง และมีกิจนิสัยในการทํางาน
อย่างรอบคอบและปลอดภัย
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริม สร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนทีม่ ตี ่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผูบ้ ริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหารการจัด
การในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุลมั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จะฝึกอบรมนักศึกษาภายในสถานศึกษาจํานวน 210 ชั่วโมง และฝึกงานใน
สถานประกอบการเครือโตโยต้า ที่มีความประสงค์รับนักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าทํางาน
จํานวน 240 ชั่วโมง รวม 450 ชั่วโมง โดยแบ่งการดําเนินงานโครงการเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ระยะที่ 1 ฝึกอบรมให้นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) แผนกวิชาช่างยนต์ระหว่างตุลาคม 2555 –
มกราคม 2556 ระยะที่ 2 ฝึกอบรมให้นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ระหว่าง
มีนาคม 2555 – พฤษภาคม 2556
7.2. วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินงานโครงการช่วงที่ 1
4. ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
5. ดําเนินงานโครงการช่วงที่ 2
6. ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
7. สรุปผลและรายงานผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 ค่าวิทยากรจากภายนอก ช่วงที่ 1
2 ค่าวิทยากรจากภายนอก ช่วงที่ 2
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

25,000
25,000
50,000
50,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและควบคุมการดําเนินงานโครงการ พร้อมทั้งประเมินผลหลังสําเร็จสิ้นโครงการ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานประกอบการตัวแทนจําหน่ายโตโยต้า ได้ช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ด้านทักษะสามารถ
ทํางานได้ ตรงตามความต้องการ จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คนเข้าทํางานในสถานประกอบการตาม
วัตถุประสงค์และเป้า หมายทุกประการ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานประกอบการตัวแทนจําหน่ายโตโยต้า ได้ช่างระดับฝีมือแรงงานจํานวน
ไม่น้อยกว่า 40 คนเข้าทํางานในสถานประกอบการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทุกประการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูผสู้ อน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการในระดับดีขึ้นไป
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่แผนกวิชาช่างยนต์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วัดร่ําเปิง
3. หลักการและเหตุผล
เยาวชนในสถานศึกษาระดับ ปวช. 1 เป็นวัยแห่งการเรียนรู้กําลังเปลี่ยนผ่านวัยเด็ก สู่วัยผู้ใหญ่
ทั้งร่างกายและจิตใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2555 นักศึกษามีพฤติกรรมมี การต่อต้านในหลายๆ
ด้านและหย่อนยานในเรื่องการมีระเบียบวินัยการเสียสละ การมีน้ําใจ การแบ่งเวลา การเคารพต่อครู
และสถานที่ ทางแผนกฯได้สัมผัสกับปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง จึงมีแนวความคิดว่า ถ้านักศึกษากลุ่มนี้
ได้ทําความรู้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อน ๆ รุ่นและครูอาจารย์ในแผนกทุกท่าน จะสามารถเปลี่ยน
ทัศ นคติ บ างอย่ า งที่ ไ ม่ ดี หรื อ จะสามารถสร้ า งความรั ก ความเคารพต่ อ ครู อาจารย์ แผนกฯ และ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ก่อนที่จะได้ใช้ประสบการณ์จริงตอนเข้าศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิสยั ทัศน์ ระเบียบวินัย กตัญญู เสียสละสามัคคี
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรักต่อครูและแผนกช่างยนต์
ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 จํานวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีวสิ ัยทัศน์ ระเบียบวินัย มีความกตัญญูและสามัคคี
2. นักศึกษามีความรักต่อครูและแผนกช่างยนต์ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. นักศึกษาได้แนวทางการดําเนินการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการให้สมาชิกองค์การและ
ผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหารการจัดการในส่วนราชการเป็นไปอย่าง
สมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่วัดร่ําเปิง นํานักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ตามวันเวลาที่กําหนด
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. เขียนและขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ติดตามผลและตรวจสอบการดําเนินการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม และติดตามผลการดําเนินการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไป ตามระเบียบของของวิทยาลัย
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1
2
3
4

ค่าวิทยากร
ค่าบํารุงสถานที่
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

2,500
2,500
15,000
12,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

32,000
32,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะวิสยั ทัศน์ ระเบียบวินัย กตัญญูเสียสละสามัคคี
2. นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีความรักต่อครู และแผนกวิชาช่างยนต์ตลอด
จนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ
3. นักเรียน นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
4. นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางการดําเนินการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 จํานวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม
ครบตามจํานวน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีวิสัยทัศน์ ระเบียบวินัย มีความกตัญญูและสามัคคี มีความรักต่อครูและ
แผนกวิชาช่างยนต์ตลอดจนมีความรักความผูกพันต่อวิทยาลัย
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นํานักศึกษาแผนกช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัทเจริญมอเตอร์ จํากัด
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
บริษัทเจริญมอเตอร์
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างยนต์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียนการสอนเป็น
สําคัญ ทางแผนกฯ เห็นควรนํากิจกรรมทัศน์ศึกษาดูงานมาส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพช่างยนต์ โดยมีคณะครู - อาจารย์
แผนกวิชาช่างยนต์ ควบคุมดูแลตลอดการจัดทําโครงการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างยนต์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทํางานจากสถานที่จริง
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในแผนก
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน 160 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน
ที่บริษัทเจริญมอเตอร์
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีทศั นคติที่ดีในการเรียน และได้เรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมุ่งเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ ผู้เรียนให้เป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการให้มีระบบสื่อสารสองทาง
ระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานบริษัท เจริญมอเตอร์ และเตรียมนักศึกษาระดับชั้น ปวช. แผนก
วิชาช่างยนต์ ปวช.1 จํานวน 160 คน
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เขียนและขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดําเนินโครงการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ค่าอาหาร/น้ําดื่ม/อาหารว่าง
2 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

7,000
1,000
8,000
8,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.1 จํานวน 160 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน
ที่บริษัท เจริญมอเตอร์ จํากัด
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน สาขาวิชาช่างยนต์
3. นักศึกษาได้เรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รายงานการศึกษาดูงานของนักเรียนและผลการประเมินจากแบบสอบถาม
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุรชัย เรือนสติ และครูแผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอน ในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมายเปรียบเสมือนห้องสมุดโลกที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ ได้
ทั่วโลก ซึ่งถ้าหากว่าอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เล็งเห็นถึงประโยชน์และ
ความสําคัญของการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องแล้ว การเรียนการสอนที่นําข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมา
ประกอบ ก็สามารถช่วยทําให้อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีข้อมูลที่จะนํามาใช้ใน
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น แผนกช่างวิชายนต์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและ
นักเรียนให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต จึงได้จัดทํา
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนได้เห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ได้มองเห็นความสําคัญประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ และมีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตและนําประโยชน์ไปใช้
ในการเรียนการสอนได้
2. เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ได้มีฐานข้อมูลความรูท้ างอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 - 3 ไม่น้อยกว่า 200 คนเข้าร่วมอบรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกช่างยนต์มีความรู้ ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้า และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ สถานศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการให้มีระบบสื่อสารภายในและ
ภายนอกของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ เช่นระบบ E-Mail และ
Internet
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านสารสนเทศสมัยใหม่แก่นักศึกษาแผนกระดับ
ปวช.1 - 3 เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เขียนและขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ติดตามผลและตรวจสอบการดําเนินการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู แผนกวิชาช่างยนต์ และวิทยากรจากภายนอก
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1
2
3
4

ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าเอกสารการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

3,000
9,000
6,000
2,000
16,000
16,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ครู อาจารย์ นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มองเห็นความสําคัญ
ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ และสามารถเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน
2. นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ต และ
นําประโยชน์ไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้
3. นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ มีฐานข้อมูลความรู้ ทางอินเตอร์เน็ตในเบื้องต้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชั้นปวช. จํานวน 200 คน ได้
เข้าร่วมการอบรมครบตามจํานวน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชั้น ปวช. มีความรู้
และทักษะการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้จริง
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายอาคม ศาลติกุลนุการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วทําให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ขยายฐานในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางแผนกวิชา
ช่างกลโรงงานได้จัดการเรียนรู้เกี่ยววิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรงและได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการเข้าค่ายคุณธรรมแก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมในการเรียน
และการดําเนินชีวิตประจําวัน
เพื่ อให้ก ารจั ดการศึ ก ษาของแผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงาน เป็น ไปตามนโยบายของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็น
วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคุณธรรมและจริยธรรม อันจะนําไปสู่การพัฒนา
องค์ ก ร หน่ ว ยงานสถานศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น หนึ่ ง ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน วิสัยทัศน์ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 160 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้นําความรู้ที่ได้นําไปใช้ในการทํางานและศึกษาต่อในอนาคต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
แนวคิดเพื่อนําไปใช้ในการทํางานหรือศึกษาต่อในอนาคต
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จัดทําคําสั่งและประชุม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 16 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

1.
2.
3.
4.

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

3,000
10,000
24,000
3,000
40,000
40,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในการเข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมิน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทํางานในอนาคตหรือศึกษาต่อ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาประมานร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การทํางานในอนาคตหรือศึกษาต่อ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได้อย่างก้าวหน้า มีความสุขต่อไป

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายอาคม ศาลติกุลนุการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วทําให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ขยายฐานในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแผนกวิชาช่างกล
โรงงานได้จัดการเรียนรู้เกี่ยววิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
เพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวทันทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์เข้ากับสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพในอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 160 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน ได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทํางานและศึกษาต่อในอนาคต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
แนวคิดเพื่อนําไปใช้ในการทํางานหรือศึกษาต่อในอนาคต
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จัดทําคําสั่งและประชุม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะอาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 16 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
1
2
3

ค่ารถในการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
1,500
3,500
1,000

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน ได้รบั ความรู้มาพัฒนาในการเรียนต่อไป
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน และ
พัฒนาเองได้
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และ
ประกอบอาชีพได้อย่างก้าวหน้า มีความสุขต่อไป
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เชิญวิทยากรภายนอกอบรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสมชาย จอมวิญญา
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมได้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วทําให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ขยายฐานในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน ได้จัดการเรียนรู้เกี่ยววิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรงและได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวทันทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์เข้ากับสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานในการเขียนแบบ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 40 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นําความรู้ที่ได้นําไปใช้ในการทํางานและศึกษา
ต่อในอนาคต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริการจัดบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการระบบการบริการประชาชนของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ให้มีความรู้ในด้านงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการทํางาน
ในอนาคตได้
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จัดทําคําสั่งและประชุมครูผู้สอน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 16 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3 ค่าเอกสารและวัสดุ

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,000
3,000
1,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ารับการอบรม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสามารถนําความรู้ด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมที่ได้ไปใช้ในการทํางานในอนาคตหรือ
ศึกษาต่อ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาร้อยละ 70 สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทํางานในอนาคตหรือศึกษาต่อ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และ
ประกอบอาชีพได้อย่างก้าวหน้าต่อไป
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นํานักศึกษาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
1.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างโลหะการ
1.2 ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์พัฒน์ มานุษยานนท์, ครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
1.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างโลหะการ ปัจจุบันนี้ได้เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทั้ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นมุ่งเน้นการบูรณาการยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญโดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อ
มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รออกไปสู่ ต ลาดแรงงาน มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา และสามารถดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้การจัดการศึกษาของแผนกวิชาช่างโลหะการ เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงสมควรอย่างยิ่งที่
จะต้องส่งเสริมให้ มีการศึกษาดู งาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสาขาวิชาช่างโลหะการและเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาระดับ ปวช. ปีที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา จึงควรให้มี
การไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์
เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการจริง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างโลหะการ จํานวน 80 คน ได้ไปศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างโลหะ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
จากการศึกษาดูงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฎิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นทีย่ อมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศใน
การจัดการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ
6.4 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
นํานักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาโลหะการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
7.2. วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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.

สํารวจหาข้อมูลเบื้องต้น
เขียนโครงการและเสนอโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผล/รายงานผลสําเร็จโครงการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ และคณะครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

1 ค่าอาหาร
2 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

3,500
500
4,000
4,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. ใช้วิธีการกํากับติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
2. ใช้แบบประเมินและแบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างโลหะการ ได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์ จาก
การศึกษา ดูงาน ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทกี่ ้าวหน้าทันสมัย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขในสังคม
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างโลหะการ จํานวน 80 คน ได้ศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน ชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได้
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ แผนกวิชาช่างโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์พัฒน์ มานุษยานนท์, ครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ วัดร่ําเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาโลหะการมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องร่วมกันทําและปฏิบัติ แผนกวิชาช่างโลหะ
การได้มีโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมที่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อของปีการศึกษาใหม่ใน
แผนกวิชาช่างโลหะการ สําหรับชั้น ปวช. 1 ทุกคนจะต้องเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่แผนกฯ
ได้เตรียมไว้ นักเรียน นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมกันทําและจะต้องผ่านกิจกรรมนี้ จึงได้จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรมนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณงามความดี
2. เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี และเป็นคนดีของสังคม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับ ปวช. 1 จํานวน 80 คน เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจที่ดีงาม และตั้งใจเรียน
2. เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษามีสมาธิในการปฏิบัติตนเอง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบรรณวิชาชีพ
6.2 พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ข้อที่ 1 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
6.3 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีสว่ นร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาระดับ ปวช.1 ณ วัดร่ําเปิง (ตโปทาราม)
7.2 วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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.ประมาณค่ายใช้จ่ายในการเข้าอบรม
3.ดําเนินการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
4.ติดตามและประเมินผลโครงการ
5.สรุปผล/รายงานผลสําเร็จโครงการ
8. สถานะและความพร้อมของโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ และครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1
2
3

อาหารและเครือ่ งดื่ม
ค่าวิทยากร
ค่าเช่าสถานที่

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

11,000
2,000
3,000

รวม
16,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
16,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม
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11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาโลหะการ จํานวน 80 คน เข้ารับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าอบรม มีสมาธิในการปฏิบัติตัว ตั้งใจเรียน มีจิตใจที่ดีงาม และ
นําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสําหรับนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอินชัย จันทะกี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นเป็ น การศึ ก ษาด้ า นทฤษฎี และปฏิ บั ติ จ ากการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
หลักสูตรของอาชีวศึกษาเท่านั้น แต่การเรียนด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น คือ การได้ลงมือ
ปฏิบัติควบคู่กับการสะสมประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อนํามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าจึงเสนอโครงการศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวขึ้นเพื่อ
เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาระบบ และการสัมผัสกับหน้างานจริงในการผลิตไฟฟ้า
เพื่อนําไปใช้ในครัวเรือนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้า เพื่อนําไปใช้งานในครัวเรือน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากหน้างานจริงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อนําไปใช้ในครัวเรือน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน แผนกช่างวิชาไฟฟ้ากําลัง ชั้น ปวช. 1 จํานวน 160 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยการศึกษาจากงานจริงของการผลิตไฟฟ้า
2. ได้รู้และศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อนํามาใช้ในครัวเรือน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 12 จํานวนครั้งของการฝึกอบรมกําลังคนอาชีวศึกษาของศูนย์
กําลังคนอาชีวศึกษาหรือช่างในสถานประกอบการหรือช่างชุมชน
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา และพัฒนาวัฒนธรรมการมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานตามภารกิ จ ของส่ ว นราชการซึ่ ง จะต้ อ งดํ า เนิ น การด้ ว ย
ความรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง ตัดสินใจ ดําเนินการอย่างมีสติปัญญา มีเหตุผล
มีคุณธรรม เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี ทําให้การบริหารจัดการในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุล
มั่นคงยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การระบบการมี ส่ ว นร่ ว มของส่ ว นราชการจะต้ อ ง
ดําเนินการด้วยความรอบคอบรอบรู้ ระมัดระวัง ตัดสินใจ ดําเนินการอย่างมีสติปัญญา
มีเหตุผล มีคุณธรรม เกิดภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทําให้การบริหารจัดการในส่วนราชการ
เป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนระดับ ปวช. 1
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ แผนกช่างไฟฟ้ากําลัง ที่รับผิดชอบ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าอาหารเครือ่ งดื่ม
2 ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
5,000
3,000

8,000
8,000 บาท
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้น ปวช.1 จํานวน 160 คน ได้ศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแม่ริม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ด้ า นการผลิ ต ไฟฟ้ า ในประเทศไทย และเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของระบบการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของสาขาที่กําลังทําการศึกษาอยู่
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.1 จํานวน 160 คน ได้ศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอแม่ริม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ชัน้ ปวช.1 ที่ได้ไปศึกษาดูงานมีความรู้ในเรื่องระบบการผลิตไฟฟ้า
เพื่อผลิต ให้นําไปใช้ในครัวเรือน
2. นักเรียน ชัน้ ปวช.1 ที่ได้ไปศึกษาดูงาน ตระหนักถึงความสําคัญในสาขาวิชา
ที่ตนเองกําลังศึกษาอยู่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นํานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายวิธวินห์ กันภัย
2.3 สถานที่ดาํ เนินการ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรออกไปสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้
ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 11
วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 (ปวช. 1) สถานศึกษาต้องจัดให้
นักศึกษาดังกล่าวได้ศึกษาดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความรู้ประสบการณ์ให้แนวคิดใหม่ ๆ และจะทําให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในสาขางานเมคคา
ทรอนิกส์
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสาขางานเมคคาทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นขบวนการผลิตชิ้นงานต่างๆจากงานจริง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ชั้น ปวช. 1 จํานวน 50 คน ได้ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ จํานวน 2 แห่งในจังหวัดลําพูน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และนํามาประยุกต์ใช้ในเรียนรู้
2. นักศึกษาสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ
และเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
นํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
จังหวัดลําพูน
7.2 แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

1 ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 50 คน

2,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

2,000

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. สอบถามสิง่ ที่ได้เรียนรู้กับนักศึกษาจากการศึกษาดูงาน
2. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นในการเรียนสาขางานเมคคาทรอนิกส์
2. สถานศึกษาและสถานประกอบการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ จํานวน 50 คน ได้ไปศึกษาดูงาน
ครบทุกคน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
2. นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้จากการดูงาน มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้
3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายทรงกลด มายาง
2.3 สถานที่ดาํ เนินการ
ธุดงคสถานล้านนา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา และ
มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็น
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปวช. 1 จํานวน 50 คน เข้าค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
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สถานศึกษาหรือผู้รบั บริการที่มีคณ
ุ ภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
นํานักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าอาหาร นักศึกษา
2 ค่าวิทยากร
3 ค่าสถานที่
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

5,500
1,000
1,500
8,000
8,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม และการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเป็นคนดี และผ่านการอบรมมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ จํานวน 50 คน ได้ร่วมโครงการ
เยาวชนคนธรรมะ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายทรงกลด มายาง
2.3 สถานที่ดาํ เนินการ
ธุดงคสถานล้านนา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการโดยยึด
ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ มุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
การอาชีวศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้
การจัดการศึกษาเป็นตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปวช. 1 จํานวน 50 คน เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
5.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาหรือผู้รบั บริการที่มีคณ
ุ ภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
นํานักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าอาหาร นักศึกษา
2 ค่าวิทยากร
3 ค่าสถานที่
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

5,500
1,000
1,500
8,000
8,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม และการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเป็นคนดี และผ่านการอบรมมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ จํานวน 50 คน ได้ร่วมโครงการ
เยาวชนคนธรรมะ
11.3ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาทีผ่ ่านการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

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

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง
ฝ่ายปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เยาวชนในสถานศึกษาระดับ ปวช.1 เป็นวัยแห่งการเรียนรู้กําลังเปลี่ยนผ่านวัยเด็กสู่วัย
ผู้ ใ หญ่ ควรมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2555
นักศึกษามีพฤติกรรมมีการต่อต้านในหลายๆ ด้านและหย่อนยานในเรื่องการมีระเบียบวินัยการเสียสละ
การมีน้ําใจ การแบ่งเวลา การเคารพต่อครู และสถานที่ ทางแผนกฯ ได้พบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
บ่อยครั้ง จึงมีแนวความคิดว่าถ้าเราสามารถละลายพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษา โดยการทํากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และครูอาจารย์ในแผนกทุกท่านตลอดจนวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ
บางอย่างที่ไม่ดีหรือจะสามารถสร้างความรัก ความเคารพ ต่อครู อาจารย์แผนกฯ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเสริมสร้างให้นกั เรียน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ฝึกความอดทน และมีความรักกันในหมู่คณะ
3. เพื่อให้ได้แนวทางการดําเนินการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมมีจุดยืนและอุดมการณ์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชัน้ ปวช.1 จํานวน 180 คน เข้าร่วมโครงการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับ ปวช.1 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูและพี่เลี้ยง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าวิทยากร
2. ค่าอาหาร และอาหารว่าง
3. ค่าบํารุงสถานที่

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

งบอื่น ๆ

5,000
20,000
5,000

32,000
32,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน มีพฤติกรรมและมารยาทต่อครูอาจารย์ดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม อันเป็น
ที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ นํานักเรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว, นายประชัน เรืองศรี
นายนพรัตน์ มโนรํา และนายพฤหัส ยะมะโน
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
บริษทั ธานินทร์ เอลน่า จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของนักเรียน ในด้านการเรียนการ
สอนเป็นสําคัญ ทางแผนกฯ เห็นควรนํากิจกรรมทัศน์ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษามีทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีครู
อาจารย์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมดูแลตลอดการจัดทําโครงการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ระบบการทํางานจากสถานที่จริง
3. เพื่อให้นักเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในแผนก
4. เพื่อให้นักเรียน มีได้มีโอกาสเรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช. 1 เข้าร่วมโครงการ จํานวน 120 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียน และได้เรียนรู้บทเรียนนอกชั้นเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียน การสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
นํานักเรียน ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จํานวน 120
คน หลังจากเสร็จสิ้นการโครงการ ประเมินและสรุปผลโครงการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูและพี่เลี้ยง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. วิทยากรภายนอก
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ค่าของที่ระลึก

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
7,000
1,000

งบลงทุน

8,000
8,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และภายนอกแผนกวิชา ได้นําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาด้านวิชาชีพที่ได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 120 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวญาณี ทําบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 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 ยากรที่
ทรงคุณวุฒิ โดยนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของธรรมะ เพื่อที่จะสามารถนําหลักคําสอนไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจําวันต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาความรู้คู่คุณธรรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนําทาง
3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและจิตสํานึกในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ให้แก่นักศึกษา
4. เพื่อฝึกการดําเนินชีวิตอย่างมีสติ ตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่อเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างระดับ ปวช.1 ได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก
จํานวน 150 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
2. ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
3. ให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน
4. นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 พัฒนาหลักสูตร และการจักการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.13 จํานวนคน – ชั่วโมง ของผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้รักสามัคคีสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนรักษาเอกลักษณ์ภาษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน ติดต่อสถานที่และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง จํานวน 150 คน ณ. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
โครงการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก ครูอาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 ค่าเช่าสถานที่
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 ค่าอาหาร
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

5,000
5,000
14,000
24,000
24,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและแบบสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม
2. นักศึกษาเกิดทักษะการดําเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนําทาง
3. นักศึกษามีภาวะผู้นําและจิตอาสา
4. นักศึกษาสามารถนําวิธีการดําเนินชีวิตอย่างมีสติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้
5. นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายกระจายความดีต่อไป
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก จํานวน 150 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน
2. ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
3. นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
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แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาว ญาณี ทําบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จํากัด
3.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสําเร็จการศึกษา ได้รับแนวความคิด
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วนนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้า
สู่ตลาดแรงงานหลังสําเร็จการศึกษา จะได้รับแนวคิด เพื่อใช้ในสถานประกอบการณ์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนและใน
ชีวิตประจําวันได้
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จํานวน 150 คนได้รับ
ความรู้จากวิทยากรภายนอก
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
2. ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
3. นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียน
4. นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียนและในชีวิตประจําวันได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ท2ี่ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วม ฯ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 4 ด้านความรู้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
เชิญวิทยากรภายนอก อบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องงานคอนกรีต
สําหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จํานวน 150 คน
7.2 ปฏิทินปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง, ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1 ค่าอาหาร นักศึกษาและครูผู้ควบคุมดูแล
2 ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

5,000
1,000
6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและใช้แบบสอบถาม
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาอบรม
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ปรับปรุงใช้ด้านการเรียน ในชีวิตประจําวันและ
การทํางาน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ทั้งหมดจํานวน 150 คน ได้รับ
ความรู้จากวิทยากรภายนอก
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
2. ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร
3. ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายพงษกร ศรีมณี คณะครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
นักเรียน ระดับ ปวช. 1 เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ กําลังเปลี่ยนผ่านวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่
ทั้งร่างกายและจิตใจ ทางแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ได้มีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสภาพสังคมปัจจุบัน
2 เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักศึกษา
3 เพื่อให้สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ จํานวน 120 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศีกษาและการฝีกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบํานุบํารุงศาสนา
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. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดอบรมจริยธรรมนักเรียน ระดับปวช. 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ดําเนินงานโครงการ
4. สรุปรายงานโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าบํารุงสถานที่
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 ค่าอาหารและน้ํา

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
9,000
2,400
12,600

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

24,000
24,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามและจากการสังเกต
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับความรูแ้ ละมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ผ่านการอบรม ร้อยละ 90
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
มาใช้ในการศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ

นํานักศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางรัตน์ติยา ศรีมณี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
สถานประกอบการด้านสถาปัตยกรรม
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรออกไปสู่ตลาดแรงงาน
มีความรู้ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึง
จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
การทํางานในสถานประกอบการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ
2. เพื่อนําความรู้ในการศึกษา ดูงานเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ นํามาประยุกต์ในการเรียน และหน้าที่การงาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จํานวน 120 คน ศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้ นักเรียน ได้รับประสบการณ์จริงจากการไปดูงาน
2. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเรียน และเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
3. เพื่อนําความรู้มาประยุกต์การเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 8 การบริการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
นํานักเรียน ระดับ ปวช.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินการตามโครงการศึกษาดูงาน
สรุปและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน

รายการ

1 ค่าอาหารและน้ํา
2 ค่าพาหนะเดินทาง
3 ค่าของที่ระลึก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

2,000
3,000
1,000
6,000
6,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและสอบถาม

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

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ของแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จํานวน 120 คน ได้รบั ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ นํามาใช้ในการเรียนและเป็นทางเลือกในการทํางานในอนาคต
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ของแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จํานวน 120 คนได้ศึกษา
ดูงานสถานประกอบการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงจากการไปดูงาน เพื่อนําความรู้
มาใช้ในการทํางาน และประยุกต์การเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาความรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2.ผูร้ ับผิดชอบ
นายพงษกร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิ ช าช่ า งสถาปั ต ยกรรม จั ด การเรี ย นการสอนประเภทวิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในปัจจุบันความต้องการของตลาดแรงงานมีความต้องการผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ สามารถ
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในอินเตอร์เน็ต จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขึ้น
3. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ปีที่ 1 และ 2 จํานวน 218 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1และ ปวช. 2 ได้รับความรู้ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาต่อไป
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ ตลาดแรงงาน
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาแผนวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยากรและ ครูแผนกวิชาช่าง
สถาปัตยกรรม
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าวิทยากร
2 ค่าอาหาร

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,000
5,600

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

7,600
7,600 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดีขึ้น
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ได้รับความรู้ และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จํานวน 218 คน
พัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีด้วยตนเองเพิ่มเติม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม มีภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดีขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
2. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. ครูผู้รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ เป็นสมบัติอันล้ําค่าของชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่บอกถึงความเป็นคนไทย อนึ่ง วันที่ 26 เดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ และวันที่
29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นเดือนที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทย หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทย
จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การเขียนคําขวัญ การแข่งขันโต้วาที การอ่านข่าว
การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ เพื่อปลุกจิตสํานึกให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคนได้
ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยสืบไปชั่วกาลนาน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาไทย ในฐานะที่เป็นภาษาประจําชาติ
2. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามี นิ สั ย รั ก การฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการพัฒนาจิตใจและเพิ่มพูนความรู้
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีสว่ นร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดเตรียมกําลังคน เตรียมงาน ดําเนินงานไปตามปฏิทิน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายงาน
4. ติดต่อประสานงาน
5. จัดทําป้ายนิเทศ
6. ดําเนินกิจกรรม
7. ติดตามและประเมินผล
8. สรุปรายงานผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
จํานวน 36 คน
2. ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา จํานวน 10 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
1. ค่าตอบแทน (รางวัล)
10,000
2. ค่าวัสดุ (ป้ายนิเทศ, ฉากแสดงบทบาท
10,000
สมมติ เกียรติบัตร, ของที่ระลึก
ผู้ร่วมงาน)
รวม
20,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
20,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
การจัดการแข่งขันและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๘๔
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษามีความรักและชื่นชมภาษาไทย
2. นักเรียน นักศึกษา เขียน อ่าน พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษามีความสนใจกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 จากเป้าหมาย
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันประเภทต่าง ๆ มีความพึงพอใจและมี
ทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดี
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
หมดวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาววรลักษณ์ ปราบไพรี
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น (ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ข้อ ๗) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการนี้
คณะสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จึงขอเสนอโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ เช่น การกล่าว
สุนทรพจน์ การอธิบายขั้นตอนการทํางานในสาขาอาชีพ หรือการใช้ภาษา เพื่อสันทนาการ โดยมี
รายละเอียดโครงการดังนี้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แสดงศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเพิ่มพูนความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาตนเองด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษและมี ค วามมั่ น ใจในการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีและการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของ
ผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเล่านิทาน การร้องเพลงแก่
นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. นําผลงานเหล่านั้นไปแสดงในวันวิชาการ
7.2 วิธีปฏิบัติงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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.นําเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประสานผู้เกี่ยวข้องและประชุม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และกรรมการาวต่างชาติ
จํานวน 2 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

1
2
3

ค่าตอบแทนกรรมการชาวต่างชาติ
รางวัลการประกวดสุนทรพจน์

4

รางวัลการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

รางวัลการประกวดการอธิบายขั้นตอน
การทํางาน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

8,000
9,000
9,000
9,000

35,000
35,000 บาท
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
2. ได้ตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
หรือระดับประเทศ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมการฝึกอบรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา สุวรรณ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องเรียน 223 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย ได้ก่อตั้ง ณ ดินแดนขวานทองแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใน
อดีตมีเรื่องราวมากมายที่น่าจดจํา การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงมีความสําคัญกับคนไทย เพราะจะทํา
ให้คนไทยทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทย จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงอดีต
ซึ่งมีทั้งความน่าภาคภูมิใจ และความผิดพลาดที่เราจะสามารถนํามาเป็นแนวทางใน การที่จะแก้ปัญหา
เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ซึ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างเช่นปัจจุบัน
มีนักศึกษาน้อยคนที่สนใจเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคมศึกษา จึงได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงความวิริยะอุตสาหะในการสร้างชาติ เพื่อให้
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษารําลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ ที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อให้ไทย
คงความ เป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกให้นักศึกษาเกิดความรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนใน
ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักนําเอาบทเรียนและความผิดพลาดต่างๆ จากเรื่องราวในอดีตมา
ประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันได้
4. เพื่อฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษา สําหรับการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
ในโอกาสต่างๆ ต่อไป
5.เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ทีมๆ ละ 2 คน รวม 40 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่าระดับ 3.50
2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย มีความรัก
หวงแหน ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
6.ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7.วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ดําเนินการรับสมัคร และจัดกิจกรรม
แข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย แก่นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
7.2 วิธีดําเนินงานตามโครงการ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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.ดําเนินการตามโครงการ
3.สรุปและประเมินผล
8.ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูในหมวดวิชาสังคมศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

1 รางวัลการตอบปัญหาระวัติศาสตร์ไทย
2 ค่าวัสดุในการดําเนินงาน
3 ค่าใช้สอย

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
3,800
100
500

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

รวม
4,400
รวมเป็นเงินทังสิ้น
4,400 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. จากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
2 .ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาตระหนักในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาเอกราชของไทย
ไว้ได้จนถึงทุกวันนี้
2. นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น
3. นักศึกษาสามารถนําเอาบทเรียนในอดีตมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันได้
4. วิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 20 ทีม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย มีความรู้สึกรัก หวงแหน
และภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น (30 ชม.)
2. หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาววรลักษณ์ ปราบไพรี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชี วิ ต ประจํ า วั น หมวดวิ ช าภาษาอั ง กฤษ จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษระยะสั้ น
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และเพิ่มพูนความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการอบรมมีทักษะและการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสาร และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีและการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลีย่
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา
7.2 วิธีปฏิบัติงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พ.ศ. 2556
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอขออนุมัติการดําเนินโครงการ
ติดต่อวิทยากรชาวต่างชาติและสถานที่จัดอบรม
ประชุมครูภาษาอังกฤษเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม
ครูภาษาอังกฤษร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมกับวิทยากรชาวต่างชาติ
จัดเตรียมอุปกรณ์ และสื่อสําหรับการอบรม
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยากรชาวต่างชาติ จํานวน 2 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

1 ค่าวิทยากรชาวต่างชาติ
30,000
รวม
30,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
30,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. การประเมินผลทักษะการพูดของนักศึกษา
2. การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษา
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในชีวิตประจําวันสูงขึ้น
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตลอดระยะเวลาโครงการ และมีความ
พึงพอใจ กิจกรรมการฝึกอบรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ประกวดมารยาทไทย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา สุวรรณ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องเรียน 221 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. หลักการและเหตุผล
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่สําคัญของชาติไทย ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มารยาทชาวพุทธจึงเป็นมารยาทของชาวไทยและเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของสังคมไทย การปฏิบัติตนที่
ถูกต้องตามมารยาทของชาวพุทธใน ศาสนพิธีต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงกระทํา หมวดวิชาสังคม
ศึกษา จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนตามมารยาทของชาวพุทธอย่าง
ถูกต้อง เพื่อจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมนําจิตใจของนักศึกษาให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกให้นกั ศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้อย่างถูกต้อง
ตามมารยาทของชาวพุทธ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามมารยาทของชาวไทย
5. เพื่อฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาสําหรับการเข้าแข่งขันภายนอก
สถานศึกษาในโอกาสต่างๆ ต่อไป
5.เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ทีมๆ ละ 2 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สามารถนําหลักปฏิบัติที่ ถูกต้องตาม มารยาทชาว
พุทธไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6.ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ท1ี่ พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7.วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ดําเนินการรับสมัคร และจัดกิจกรรม
แข่งขันการประกวดมารยาทไทยแก่นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
7.2 วิธีดําเนินงานตามโครงการ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8.ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูในหมวดวิชาสังคมศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
1 รางวัลการตอบปัญหา
2 ค่าวัสดุ
3 ค่าใช้สอย

3,800
100
500

รวม
4,400
รวมเป็นเงินทังสิ้น
4,400 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
9.การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. จากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
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10.ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
3. วิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
11.ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ จํานวน 20 ทีม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดําเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการศึกษา
โดยเฉพาะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ มีความสําคัญในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและเพิ่มพูน
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติต่อไปในอนาคต แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์โดยหมวดวิชา
ภาษาอั ง กฤษ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ จึ ง ตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้
นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของ
ภาษาโดยตรง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาที่ดีอีกวิธีหนึ่ง
ดังนั้นจึงจัดทําโครงการเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะทาง
ภาษาส่งเสริมความมั่นใจในการสื่อสารและการกล้าแสดงออกของผู้เรียนอีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได้ โดยในการเรียนการสอนนี้จัดสอนเสริมนอก
ตารางสอนปกติ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศของ นักเรียนนักศึกษา
ให้ อยู่ในระดับที่ใช้งานได้
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
3. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนภาษาต่างประเทศ และให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาต่างประเทศ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนทุกระดับ ได้มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารภาษา
ต่างประเทศที่ใช้ในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนทุกระดับ ได้มีโอกาสเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การใช้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาโดยตรง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทัง้ ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน
การเขียนและการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษชาวต่างประเทศ เพื่อทําการสอนตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 2/2555 ไปจนถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ด้วยจัดทําตารางสอนหมุนเวียนให้นักเรียน นักศึกษา
ได้เรียนจนครบทุกแผนกวิชา
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ
3. ดําเนินการสอนตามตารางสอน
4. ติดตามการสอน
5. ประเมินผลการสอนครั้งที่ 1
6. สรุปผลภาคเรียนที่ 2/2555
7. ประเมินผลการสอนครั้งที่ 2
8. สรุปผลภาคเรียนที่ 1/2556
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
2. ครู อาจารย์หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1. ค่ า ต อ บ แ ท น ค รู พิ เ ศ ษ ช า ว
ต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2555
จํานวน 2 คน
2. ค่ า ต อ บ แ ท น ค รู พิ เ ศ ษ ช า ว
ต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1/2556
จํานวน 2 คน

240,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

540,000

300,000

540,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้เรียน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสาร และสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้
2. การเรียนวิชาภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาในระดับมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จํานวน 3,500 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังนําไปใช้พัฒนา
ตนเองในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการลงทะเบียน ฯลฯ
เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน รับทราบรายละเอียดและ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา ตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด
จึงสมควรให้นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม ใน
การเรียน อีกทั้ง นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนนักศึกษาใหม่จากทุกแผนกวิชา
ช่าง และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในด้านการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นและเตรียมพร้อมสู่การเรียนตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
ได้อย่างมีความสุข
5.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. ประมาณ 120 คน เข้าร่วม
การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เป็นระยะเวลา 1 วัน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
1. ค่าสมุดฝีกอาชีพ
12,000
2. ค่าอาหารกลางวัน
4,800
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,000
รวม
19,800
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
19,800 บาท
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามและสังเกต
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรจากสถานศึกษา นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. ประมาณ 120 คน
เข้าร่วมโครงการ
2. นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการต่างๆ ของ
วิทยาลัย และได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรจากสถานศึกษา นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดคุณภาพ
นักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบการต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ และได้เตรียมความพร้อมสูก่ ารเรียนการสอนระบบทวิภาคี
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
สถานที่ที่เหมาะสมหรือสถานที่ที่ทางราชการกําหนด
3. หลักการและเหตุผล
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีประวัติ และความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นสิ่ง
รวมใจของทุกคนในชาติ จึงสมควรปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักในความจงรักภักดี
และเข้าใจในความหมายคุณค่าในวันสําคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจในคุณค่าและความหมายของวันสําคัญ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,000 คน ได้ตระหนักในความสําคัญของ สถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นในวันสําคัญต่าง ๆ ของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนดําเนินงาน

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. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
70,000
2. ค่าใช้สอยในการดําเนินงาน
30,000
รวม
100,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
100,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๐๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จกั ทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
2. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสําคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๐๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และแผนกวิชาชีพทุกแผนก
3. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลายสถาบันและได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน
ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คงยังไม่รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ จึงควรให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนในสถานศึกษาตามวิทยาลัยฯ กําหนดโดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับครู - อาจารย์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รบั ทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ได้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบในการดํารงตนระหว่าง
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม พึงประสงค์
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๐๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดําเนินงาน

ต.ค

พ.ศ. 2555
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2556
พ.ค. มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

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

1. ค่าอาหาร น้ําดื่ม

2. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ดําเนินงาน

50,000
50,000

รวม

100,000

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

100,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
สังเกตพฤติกรรม และใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1และ ปวส. 1 จํานวน 2,000 คน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ
รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

ก.ย.

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๐๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับคณะครู
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
3. ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๐๙
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และแผนกวิชาชีพทุกแผนก
3. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลายสถาบันและได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน
ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คงยังไม่รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ จึงควรให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนในสถานศึกษาตามวิทยาลัยฯ กําหนดโดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับครู - อาจารย์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รบั ทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ได้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบในการดํารงตนระหว่าง
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม พึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดําเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

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

1. ค่าอาหาร น้ําดื่ม

2. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ดําเนินงาน

50,000
50,000

รวม

100,000

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

100,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
สังเกตพฤติกรรม และใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. 1และ ปวส. 1 จํานวน 2,000 คน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ
รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
“Education for Career and Social Development”
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11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับ คณะครู
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียด และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ
3. ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจําปีการศึกษา 2556
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายมานิต ขัดขาว หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
พิ ธี ไ หว้ ค รู เ ป็ น ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วั ฒ นธรรมของชาติ ไ ทยมาแต่ โ บราณ เพราะ
การไหว้ครู เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และคําว่า “ครู” รวมถึง
บิดามารดาด้วย เพราะท่านเป็นครูคนแรกของลูก ทั้งบิดามารดาและครูบาอาจารย์ช่วยกันอบรมสั่ง
สอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและปลูกฝังให้รอบรู้ ศิลปวิทยา ปลูกฝังปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้นําไปใช้ใน
การดํารงชีวิต นับว่า บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างประเทศชาติบ้านเมือง
ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง จะมีการไหว้ครู เป็นเฉพาะพิเศษ คือการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดา
และเทพเจ้าแห่งบรมครูช่าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เห็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
ช่างอุตสาหกรรม จึงควรจัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ในวันเดียวกัน เพื่อได้ระลึกถึง
บุญคุณของ ครู – อาจารย์ บูชาครู และทําบุญอุทิศส่วนกุศลตามพิธีพุทธศาสนาโดยการบําเพ็ญกุศล
ทักษณานุปทานร่วมกัน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในความสําคัญของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระคุณและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู
อาจารย์
3. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษามีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบัน ได้เข้าใจ
ความหมายของการไหว้ครู
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สร้างจิตสํานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้แสดงความเคารพและความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนดําเนินงาน

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. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายพิธีไหว้ครู
5,600
2. ค่าใช้จ่ายพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง
10,000
รวม
15,600
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
15,600 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถามและจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษามีจติ สํานึก เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักในความสําคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม อันดีงามของชาติ
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ควบคุมดูแลการจัดทําโครงการของทุก ชมรม 10 ชมรม โดย
ให้แต่ละชมรมจัดทําโครงการต่าง ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาให้สมาชิกเป็น “คนดีและมีความสุข”
กับ “คนเก่ง และมีความสุข” ของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรม
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเสนอ
โครงการที่เป็นประโยชน์ และปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ตลอดปีการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ และรู้จักทํางานร่วมกันเป็นทีม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้คิดหาโครงการที่มีประโยชน์
ปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เกิดการเรียนรู้ และรู้จกั ทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม คิดหาโครงการที่มีประโยชน์ ปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถาน
ประกอบการและเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาความรู้และทักษะ สําหรับบุคลากร ฯลฯ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๑๖
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและนอกสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่ม
ทักษะนอกเหนือจากการเรียนการสอน ตลอดปีงบประมาณ 2556
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนดําเนินงาน

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. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
1. ค่าวัสดุในการดําเนินงาน
2. ค่าใช้สอยในการดําเนินงาน
3. ค่าตอบแทน

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

100,000
50,000
30,000

180,000
180,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถามประเมินผลงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษามีโครงการดําเนินการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดปีการศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมโครงการที่ได้เสนอ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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๑๑๗
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1 .นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4. ชมรมต่าง ๆ ทุกชมรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเป็นคนดี
ประเพณีหล่อเทียนพรรษาและร่วมกันจัดตกแต่งต้นเทียนพรรษา มีการจัดเป็นขบวนแห่เทียนพรรษา
ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ตลอดเวลาการเข้าจําพรรษาเป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ที่ควรอนุรักษ์ไว้
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญที่จะอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป จึงเห็นสมควรปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษาจัด
ตกแต่งต้นเทียนด้วยความประเพณีสวยงาม และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด
ต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าอันประเสริฐจากหลักศาสนา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องในกิจกรรม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีศิลป และวัฒนธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สร้างจิตสํานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้ โครงการ
6.1 สนองโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มคี ุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
พิธีหล่อเทียนพรรษา จัดตกแต่งต้นเทียนให้สวยงาม และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
ไปถวายวัดต่าง ๆ เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทย
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนดําเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1. ค่าแบบหล่อเทียน
6,000
2. ค่าเทียนไข พาราฟิน ด้ายทําไส้
14,000
3. ค่าสนับสนุนตกแต่ต้นเทียน
6,000
4. ค่ารางวัล
4,000
รวม
30,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
30,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึก เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รูจ้ ักทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมทําบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกับสถานศึกษา

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. หลักการและเหตุผล
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีประวัติ และความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็น
สิ่ ง รวมใจของทุ ก คนในชาติ จึ ง สมควรปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ นั ก เรีย น นั กศึ ก ษา ได้ ต ระหนั ก ในความ
จงรั ก ภั ก ดี ได้ รู้ และเข้ า ใจในความหมาย และคุ ณ ค่ า ในวั น สํ า คั ญ ของสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจในคุณค่าและความหมายของวันสําคัญ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรัก และศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงการเทิดทูลสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน เข้าร่วมปลูกป่า ได้ตระหนักในความสําคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน และท้องถิ่นในวันสําคัญต่าง ๆ ของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ : กลยุทธ์ที่
:6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มคี ุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
นํานักเรียน นักศึกษา ปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึก และอนุรักษ์ธรรมชาติ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนดําเนินงาน

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. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1. ค่าอาหาร น้ําดื่ม
6,000
2. ค่าพาหนะ ไป- กลับ
8,000
รวม
14,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
14,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน เข้าร่วมปลูกป่าได้ตระหนักในความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน เข้าร่วมปลูกป่า มีผรู้ บั ผิดชอบหลักใน
การจัดกิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จกั ทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกิจกรรม อชท.
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์
2. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
3. นายมานิต
ขัดขาว
4. คณะกรรมการ อชท.
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี,
วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
3. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายหลักสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งจัดทําคุณธรรมนําความรู้ โดย
เน้นคุณธรรม 8 ประการพื้นฐาน เพื่อให้งานมีจุดมุ่งหมายที่ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เห็นความสําคัญตระหนักในเรื่องนี้ ที่จะสร้างบทบาทนักศึกษา อชท. ในแต่ละแผนกได้มีประสบการณ์
ในการทํ า งานอย่ า งสื บ ทอด จึ ง จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านการจั ด รู ป แบบ อชท. ต้ น แบบทางภาค
ตะวันออก เพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางและปรับปรุงกิจกรรม อชท. ของวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา อชท. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
2. เพื่อเข้าใจและนําหลักการที่มีประสิทธิภาพมาเป็นแนวทางการทํางานให้มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นไป
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการดําเนินงาน อ.ช.ท. จํานวน 26 คน ครูที่ปรึกษา 7 คน
2. สถานศึกษาที่ขอเข้าศึกษาดูงาน จํานวน 3 แห่ง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการดําเนินงาน อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีแนวทาง/
รูปแบบ/วิธีการ ในการดําเนินงาน อ.ช.ท. มากขึ้น
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
นักเรียน นักศึกษา และครูได้ศึกษาดูงาน ในรูปแบบ อชท.
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. กําหนดดําเนินงานโครงการ
3. สรุปผลและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. ค่าทีพ่ ัก 5 ห้อง
3. ค่าน้ํามันรถตู้ ไป-กลับ
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
20,000
30,000
16,000
14,000

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

รวม
80,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
80,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต และงานที่พัฒนาขึ้นการดําเนินการศึกษาดูงาน
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
บุคลากรในฝ่ายพัฒนาการศึกษาสามารถนําประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา อชท. จํานวน 33 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา อชท. เข้าใจในงานและนํามาปฏิบัติเป็นอย่างดี
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (แข่งขันโคมลอย)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. นายมานิต ขัดขาว
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ได้สอนให้เยาวชนมีมารยาทเรียบร้อย นุ่มนวล
รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน การปฏิบัติกิจเพื่อระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ เป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะ
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยรู้จักรักและหวงแหนรักษาปฏิบัติเป็นตัวอย่างสืบทอดต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา เกิดความสามัคคีมีความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติไทย
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 3,000 คน มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นและ
แข่งขันโคมลอย
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น และแข่งขันโคมลอย
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดกาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
การแข่งขันปล่อยโคมลอย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
10,000
รวม
10,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
10,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม วันสําคัญประเพณีท้องถิ่น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักในความสําคัญ
ของประเพณีท้องถิ่น
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11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จกั ทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
2. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสําคัญของประเพณีท้องถิ่น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายมานิต ขัดขาว
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริลุ่มแม่น้ําปิง
ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเห็ น ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เกิดความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการขยายผลจากการดําเนินโครงการ
ที่ผ่านมาคือ โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี”
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจในคุณค่า และความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรัก ต่อป่าไม้และความสามัคคี
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น เกิดเครือข่ายการดําเนินการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง ประมาณ 200 - 400 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาบุคลิกภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
สร้างฝายแม้ว จํานวน 4 – 12 ฝาย (ออกปฏิบัติงาน 2 ช่วง)
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2555
ต.ค พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2556
เม.ย. พ.ค. มิ.ย

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
3. ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
1. ค่าวิทยากร
2. ค่าอาหาร น้าํ
3. ค่าทีพ่ ัก
4. ค่าพาหนะ ไป - กลับ

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
12,000
60,000
20,000
20,000

งบลงทุน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบอื่น ๆ
12,000
60,000
20,000
20,000

รวม
112,000
112,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
224,000 บาท
หมายเหตุ - งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)
- งบอื่นๆ จากการลงทะเบียนนักศึกษา

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๑
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน ระหว่าง 200 - 400 คน ได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้าใจนําไปปฏิบัติงานได้

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๒
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
งานโครงการพิเศษ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่ ทางวิทยาลัยต้อง
เอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกําหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา คือ กลุ่มดี กลุ่ม
เสียง และกลุ่มเสพ สําหรับกิจกรรมที่จัดนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาที่นักศึกษาสนใจ
การฝึกอบรมงานทางศิลปะ กิจกรรมป้องกัน เช่น การตรวจสุขภาพ การจัดบอร์ด การอบรมแกนนํา
การให้คําปรึกษา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมบําบัด กระทําโดยการเข้าค่ายเยาวชน และจัดกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อให้นักศึกษาจบไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาทุกคนปลอดจากการใช้สารเสพติด และมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ประมาณ 4,000 คน ปลอดจากการใช้สารเสพติด
และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๓
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม

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

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

400,000
400,000
400,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
จากการสังเกต และจาการใช้แบบประเมินผล
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาทุกคนปลอดจากการใช้สารเสพติด
2. นักศึกษามีสุขภาพจิต สุขภาพการที่แข็งแรงสมบูรณ์

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๔
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา ประมาณ 4,000 คน ในสถานศึกษาไม่เป็นผู้ทอี่ ยู่ในกลุ่มเสี่ยงใน
การใช้สารเสพติด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนแดนชายบ้านผาแดง
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายบ้านผาแดง
3. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ผ่ า นกิ จ กรรมชมรม และมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเป็ น ผู้ ช่ ว ยครู
สนับสนุนในการเรียน การสอนผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงานในสายอาชีพ พร้อมส่งเสริมให้เป็น
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
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 ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ชว่ ยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียน
การสอนแก่ผู้ดอ้ ยโอกาส และผู้ห่างไกล
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ซ่อมแซมอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนตํารวจตระเวรชายบ้าน
ผาแดงพร้อมทั้งจัดอบรม และส่งเสริมวิชาชีพสร้างรายได้ให้ความแก่ชาวบ้านในชุมชน
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.

1.
2.
3.
4.
5.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจกรรม
สรุปผลและรายงานผล

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

25,000
5,000
30,000
30,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11.ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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

๑๓๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนป่าข้าวหลาม
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วงงานทีร่ ับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนป่าข้าวหลาม
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รว่ มกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูสนับสนุนในการเรียนการสอนให้
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้ ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงานในสายอาชีพ พร้อม
ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน เกิดความรักและหวงแหนถิ่นทีอ่ ยู่ของตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอน
แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ห่างไกล
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ซ่อมแซมอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนป่าข้าวหลามพร้อมทั้งจัดอบรม และส่งเสริมวิชาชีพสร้างรายได้ให้ความแก่ชาวบ้าน
ในชุมชน
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.

1.
2.
3.
4.
5.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจกรรม
สรุปผลและรายงานผล

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

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าอาหารและน้ําดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
แบบสอบถาม และจากการสังเกต

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

25,000
5,000
30,000
30,000 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 100 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียนการสอน
แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ห่างไกล

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๓๙
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. งานโครงการพิเศษ (งานเอดส์)
2. คณะกรรมการ อ.ช.ท.
3. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอยู่เรื่อยๆ อันเป็นปัญหา
แก่สังคมไทยทั้งในเมืองและในชนบท วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีนักศึกษาในระดับ
ปวช.และ ปวส. ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ง่าย โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหานี้
เป็ น ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก ซึ่ ง ต้ อ งแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยให้ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษ (งานเอดส์) ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักรู้ถึง
ภัยอันตรายที่เกิด จากโรคเอดส์และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกัน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานําความที่ได้รับไปเผยแพร่และใช้ชีวิตประจําวันได้
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาแกนนําต้านภัยเอดส์ ประมาณ 50 คน
2. นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ประมาณ 1,200 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ปวช. 1 เข้าใจเรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกัน
2. นักศึกษาสามารถนําความรู้ ไปเผยแพร่และใช้ในชีวิตประจําวันได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจข้อที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคม
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๐
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดการอบรม นักเรียน นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษากลุม่ แกนนํา
ต้านภัยเอดส์ โดยคัดเลือกจากหัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องละ 2 คน และนักเรียนระดับ
ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าอบรมในชั่วโมงกิจกรรมสัปดาห์ละ 120 คน
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
8.2 งบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าอาหาร และอาหารว่าง
3. ค่าป้ายผ้าและค่าเอกสาร

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

2,000
7,000
1,000

รวม
10,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
10,000 บาท
หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมงบพัฒนาผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
การสังเกต และแบบประเมินผล
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และวิธีป้องกัน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ประมาณ 1,200 คน เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้
ทักษะความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์ และวิธีป้องกัน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถนําความรู้ ไปเผยแพร่และใช้ในชีวิตประจําวันได้
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แผนงานพัฒนาผูเ้ รียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรม ประจําปี 2555
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ค่ายลูกเสือ (ชัว่ คราว) กองพันพัฒนาที่ 3
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกองลูกเสือวิสามัญที่จะต้องเข้า
ค่ายพักแรมประจําปี และพิธีประดับแถบสามสีเพื่อให้เตรียมลูกเสือวิสามัญ เป็นลูกเสือวิสามัญต่อไป
ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกจิตสํานึกให้ลูกเสือรู้จักความสามัคคี และการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง ทางกองลูกเสือวิสามัญ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เตรียมลูกเสือวิสามัญ เป็นลูกเสือวิสามัญ และเตรียมประดับแถบสามสี
2. เพื่อสร้างความสามัคคีของลูกเสือวิสามัญ โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน
3. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักการใช้ชีวติ อยู่ร่วมกัน และได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือจํานวน 1,300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือได้ฝึกความสามัคคี ละการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้ง
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
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 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริม ด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือรู้จักความสามัคคีและการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง ซึ่งจะดําเนินการเข้าค่ายเดือนธันวาคม 2555
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

1. เสนอโครงการต่อท่านผู้อํานวยการ
2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทํากิจกรรม
และวางแผนการดําเนินงาน ในด้านต่าง ๆ
3. จัดทําคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการและ มอบหมายหน้าที่
4. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง พร้อมทัง้
เตรียมความพร้อม
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. รายงานผลการดําเนินงาน

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

1
2
3
4

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและน้ําดื่ม
ค่าเช่าสถานที่
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

30,000
180,000
60,000
30,000
300,000
300,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ลูกเสือได้ฝึกความสามัคคีและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะรวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลูกเสือจํานวน 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ลูกเสือมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2. คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่เหมาะสม
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญที่จะต้องมี
การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ซึ่งลูกเสือวิสามัญทุกคนจะต้องผ่านการเข้าค่ายครั้งนี้ เพื่อประดับ
แถบ 2 สี หรือเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ ซึ่งการเข้าค่ายถือว่าสําคัญมากและถือโอกาสนี้ให้ลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสถานที่ด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประดับแถบ 2 สี ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีของลูกเสือ
วิสามัญโดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จํานวน 1,061 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ทอ่ งเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประดับแถบ 2 สีลูกเสือวิสามัญ และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษา
ความสะอาดแก่สถานที่ท่องเที่ยว
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พ.ศ. 2555
ตุลาคม

มิถุนายน

พ.ศ. 2556
กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน

1. เสนอโครงการต่อท่านผู้อํานวยการ
2.วางแผนจัดทําโครงการ
3. ออกคําสั่งและมอบหมายหน้าที่แก่
คณะกรรมการดําเนินงาน
4. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
5. ดําเนินงาน
6. รายงานผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ค่าอาหารและน้ําดื่ม
2 ค่าแถบ 2 สี
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

42,440
10,610
53,050
53,050 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ลูกเสือ จํานวน 1,061 คน ได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาด
แก่สถานทีท่ ่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จํานวน 1,061 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ลูกเสือบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาด แก่สถานทีท่ ่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ลูกเสือวิสามัญอนุรักษ์แม่น้ําปิง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2. คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
บริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงสะพานนวรัฐ
3. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญ กําหนดให้ลูกเสือให้บริการชุมชน และสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และคติ พ จน์ ข องลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ว่ า
“บริการ” เพื่อให้การบริการดังกล่าวเกิดประโยชน์กับชุมชน และส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยการจัดเก็บ
เศษกระทงหลังงานประเพณียี่เป็ง เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ําปิงที่เปรียบเสมือนหัวใจของชาวเชียงใหม่ให้
สะอาดเหมือนเดิม
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีใจรักในงานบริการ และทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2. เพื่อปลูกจิตสํานักที่ดีแก่ลูกเสือวิสามัญ
3. เพื่อฝึกให้ลกู เสือวิสามัญได้ทํางานร่วมกันกับชุมชน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จํานวน 300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญอนุรักษ์แม่น้ําปิง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ลูกเสือได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ทอ่ งเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินเก็บกระทง บริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 29 - 30 เดือนพฤศจิกายน 2555
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

1. เสนอโครงการต่อท่านผู้อํานวยการ
2. วางแผนการดําเนินงาน
3. จัดทําคําสั่งและมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. ประกาศให้แก่สมาชิกในกองรับทราบ

5. ดําเนินงานตามโครงการ
6.รายงานผลการดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ค่าอาหารและน้ําดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

9,000
9,000
9,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ลูกเสือ จํานวน 300 คน ได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลูกเสือ จํานวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ลูกเสือบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ทอ่ งเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๔๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ เข็มทิศจริยธรรมแด่ผู้สําเร็จการศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. คณะกรรมการ อ.ช.ท.
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่สําเร็จการศึกษา และหางานประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการ และหรื อ การประกอบธุ ร กิจ ส่ ว นตัว เพื่ อพั ฒ นาตนเองหรือวิ ช าชีพให้สู งขึ้ น
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางหรือเข็มทิศที่จะชี้ให้
ดํารงชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีความสุข
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้ความรู้คู่คุณธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ําเร็จการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 900 คน
2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 600 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึน้ ในระดับดี
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ประสานวิทยากร กําหนดวันเวลาในการอบรม จัดเตรียมสถานที่ ดําเนินงานตามแผน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช,, ปวส. และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
5,000
3,000
75,000

83,000
83,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษา มีความตระหนักในการใช้คุณธรรมนําความรู้
2. นักเรียนนักศึกษา มีแนวทางในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้สําเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี และ ได้รับความรู้พร้อมที่จะนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันในระดับดี

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปั๋นน้ําใจ๋ให้เป็นพลัง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. คณะกรรมการดําเนินงาน อ.ช.ท.
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ทางขึ้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ก่อนถึงวันวิสาขบูชา 1 คืนของทุกปี ประชาชนจากทั่วสารทิศ ประมาณ 100,000 คน จะ
พร้อมใจกันเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ก่อให้เกิดเป็น
ประเพณี “เตียวขึ้นดอย เพื่อไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ”
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษาหลายโครงการหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น คือ “ปั๋นน้ําใจให้เป็นพลัง”โดยแจก น้ําดื่ม ขนม
ข้าวต้มแก่ผู้ไปไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมอนุรกั ษ์ประเพณีเตียวขึ้นดอยด้วยการปัน๋ น้ําใจ๋ให้เป็นพลัง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับโครงการ
2. คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 13 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของแก่
ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
แจกน้ําดื่ม ขนม ข้าวต้มแก่ผู้ไปไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดําเนินงาน องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

1 ค่าวัสดุ (ป้าย)
500
2. ค่าวัสดุ (อาหารและน้ําดื่ม)
9,500
รวม
10,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
10,000 บาท
หมายเหตุงบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ความพึงพอใจของผู้เตียวขึ้นดอย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากขึ้น
2. บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ําใจให้เป็นพลัง
และร่วมอนุรักษ์ประเพณีเตียวขึ้นดอย
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. คณะกรรมการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ไปบริการผู้เตียว
ขึ้นดอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

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

Chiang Mai Technical College
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ “30 นาทีมคี ุณค่า”
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. คณะกรรมการ อ.ช.ท.
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่ต้องการฝึกให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนสาระข้อคิดในการดําเนินชีวิตจาก
คณะครูทั้งหลาย จากการดําเนินงานจัดกิจกรรมหน้าเสาธง พบว่า นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ให้
ความสําคัญในการทํากิจกรรมหน้าเสาธง เพราะขาดแรงกระตุ้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น จึงควร
เชิญวิทยากรภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาเติมเต็มความรู้ เติมเต็มประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นเวลา 30 นาที
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นกับนักเรียนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเติมเต็มพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย จากวิทยากรภายนอก
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ข้อคิด 1 เดือน 2 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 16 ครั้ง
2. นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จํานวน 3,200 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมากขึ้น
2. มีนักเรียน นักศึกษาตกกิจกรรมหน้าเสาธงน้อยลง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ให้ข้อคิด หน้าเสาธงเป็นเวลา 30 นาที
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. คณะครู อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาทุกแผนก (หมุนเวียน)
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
2 ค่าวัสดุ (ป้ายนิเทศ)

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
27,000
3,000

งบอื่น ๆ

30,000
30,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีนักเรียนนักศึกษาที่กําหนดเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมากขึ้น

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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แผนงานพัฒนาผูเ้ รียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชาชีพ,ครูแนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก ในปีการศึกษา 2555
มีนักศึกษาระดับ ปวช. 3 ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จํานวน 647 คน และระดับ ปวส. 2 จํานวน
760 คน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เกิ ด ความมั่ น ใจในการศึ ก ษาต่ อ และการเข้ า
สู่ตลาดแรงงาน งานแนะแนวฯจึงได้จัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาชีพ
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและตลาดแรงงานแก่นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
2. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 647 คน
2. นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. 760 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อ และแนะแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ข้อที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.6 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ าํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ข้อที่ 1 ให้ผรู้ ับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผน ตัดสินใจ ร่วมทํา
ติดตามประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อที่ 2 ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาการแก้ไข
ปัญหา
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
หัวหน้าแผนกและครูแนะแนวแต่ละแผนกพิจารณาและประสานงานเพื่อเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชาชีพ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก, อาจารย์แนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีร่ ะลึก
2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มนักศึกษา
3 ค่าเช่าสถานที่
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ
30,000
140,000
40,000
210,000

210,000 บาท

หมายเหตุ งบอื่น ๆ - เงินฝากปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามจากแบบสอบถาม
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักศึกษาให้ความสนใจในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
90% ของจํานวนนักเรียนที่จะจบการศึกษาทั้งหมด
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษา จํานวน 1,407 คน มีความสามารถในการเลือกสถานศึกษาต่อ และเลือก
สถานประกอบการที่เหมาะสม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อ และตลาดแรงงาน

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๖๐
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ บริจาคโลหิต
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของโลหิตสํารองว่า
เป็นปัจจัยและสิ่งจําเป็นต่อการช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บป่วย อีกทั้งในภาวะปัจจุบันความต้องการโลหิต
เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลมีอัตราสูงขึ้นมากจึงมีความจําเป็นที่จะเพิ่มจํานวนผู้บริจาคโลหิต รวมทั้ง
ปลูกฝังค่านิยมในการบริจาคโลหิตที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน นักศึกษา จึงได้ร่วมมือกับศูนย์บริจาคโลหิต
แห่งชาติสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มจํานวนบริจาคโลหิตและเพิ่มปริมาณโลหิตสํารองเพื่อจะได้นําไปใช้
ประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังความคิดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มสี ่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อเพิ่มจํานวนผู้บริจาคโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริจาคโลหิต
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริจาคโลหิตให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ประมาณ 200 คน
5.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิต
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรมฯ
6.2. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
บริจาคโลหิต บริเวณลานด้านหน้าห้องสมุด อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 15.00 น.
7.2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1. ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
1.
2.

ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าน้ําดื่มให้บริการ

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน
1,000
200

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน

1,200
1,200 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ

สอบถามจากผูบ้ ริจาคโลหิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ได้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
2. บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการบริจาคโลหิต ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการบริจาคโลหิต

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ชื่อโครงการ “หนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม”
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและนําไปสู่การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้
เป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ทุกภาคของประเทศไทย และมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลการแจ้ง
เกิดของกรมการปกครอง พบว่า สถิติเด็กวัยรุ่นอายุ 15 - 20 ปี ในปี 2551 มีจํานวนเกือบหนึ่งแสนคน
(98,790 คน)ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายการส่งต่อเพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและสุขภาพสําหรับวันรุ่นใน
สถานศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งต่อเพื่อให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่เรียนวิชาเพศศึกษา จํานวน 300 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาเพศศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้มี
ภู มิ คุ้ ม กั นต่ อการมี เพศสั ม พันธ์ก่อนวั ยอั นควรและการตั้งครรภ์ ที่ไม่พร้อม มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้วยวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
ข้อที่ 2 ให้มีระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์การกับประชาชน
เป้าหมาย โดยมีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับโภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับฟังการอบรมและสาธิตของวิทยากรจากสํานักงานป้องกัน
และควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่

รายการ

1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าอุปกรณ์ในการอบรม
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบ
ดําเนินงาน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบ
ดําเนินงาน

งบลงทุน

2,000
1,500
6,000
9,500
9,500 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ตรวจสอบรายละเอี ยดการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และพั ฒ นาการดํ า เนิ น กิ จ กรรมให้ เ กิ ด
ความต่อเนื่อง
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อน
ได้มากขึ้น
11.ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการอบรมร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษารู้จักเฝ้าระวังและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ
การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนได้มากขึ้น
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แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ชื่อโครงการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการป้องกัน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้มีการจัดฝึกอบรม “โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา” ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และระงั บ เหตุ อั ค คี ภั ย เบื้ อ งต้ น ได้ ท ดลองการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ รั บ
แนวความคิดใหม่ๆ จากการเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา สามารถนําไปปฏิบัติในสถานการณ์
จริงได้ และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางวิทยาลัยฯ และของตนได้
อีกด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน
2. เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสํานึกในการทํางานที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา
4. เพื่อช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและยังสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 300 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้พัฒนาความรู้และ
มีทัศนะคติที่ดีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 5 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน
สถานประกอบการและเครือข่าย
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้
ในการเรียน การสอนเสริมสร้างทักษะ การเป็น
ผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาความรู้และทักษะ สําหรับบุคลากร ฯลฯ
6.3 มาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและ
ฝึกงาน ศูนย์วทิ ยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
ข้อที่ 2 ให้มีระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์การกับประชาชน
เป้าหมาย โดยมีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับโภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
7.วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับฟังการอบรมและสาธิตของวิทยากร จากฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม
เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม
และบริเวณสนามกีฬาหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ที่
1.
2.
3.
4.

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน
ค่าอุปกรณ์
ค่าจัดทําป้ายไวนิล
ค่าอาหารว่างนักศึกษา

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

5,400
2,800
400
6,000

14,600
14,600 บาท
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8.2 ด้านงบประมาณ
9. กํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ตรวจสอบรายละเอียดความปลอดภัยให้ตรงกับคุณลักษณะของการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ วิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้
11.ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการอบรม ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับความรู้
ทักษะประสบการณ์จากการเรียนเข้าอบรมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ก้าวหน้าทันสมัย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุขในสังคม

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๖๙
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
ขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงสุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี “โครงการการแข่งขันกีฬา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด” เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักความสามัคคีในหมูค่ ณะ
5. เป้าหมาย
5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 2,000 คน
5.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3.มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนา
การของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและครือข่าย
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6.4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา และทําการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขัน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1. ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน

1. ค่าตอบแทน

50,000

(ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันและค่าฝึกซ้อม)

2.
3.
4.
5.

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ค่าชุดนักกีฬา)
ค่าเช่าสนาม
ค่ากรรมการผูต้ ัดสิน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

30,000
50,000

20,000
30,000
100,000
80,000
180,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ

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

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗๑
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
2. นักเรียน นักศึกศึกษา รูจ้ ักทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
3. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม และ
ห่างไกลยาเสพติด

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗๒
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
ขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงสุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี “การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับชาติ” เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา ระดับชาติ จํานวน 4,000 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗๓
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬา และทําการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

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

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

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

30,000
35,000
55,000
20,000
5,000
15,000
25,000
15,000
80,000
10,000

290,000
290,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้รักความสามัคคีในหมูค่ ณะ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗๔
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งหมด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
2. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จกั ทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
3. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรม และห่างไกล
ยาเสพติด

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาภายใน
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.2. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
2.3. สถานทีด่ ําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งควรจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
ขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงสุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี “โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน” เพื่อหวังจะให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
จํานวน 4,000 คน
5.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1.นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
6.2.แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
6.3.มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬา และทําการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1. ด้านบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
8.2. ด้านงบประมาณ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
ค่ากรรมการตัดสิน
ค่าเช่าสนาม + ไฟฟ้า
ค่าพิธีเปิด – ปิด
ค่าถ้วยรางวัล
ค่าน้ําดื่มกรรมการ
ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน
ค่าอุปกรณ์สําหรับการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน

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

295,000
295,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมของนักเรียน นักศึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และรู้รักความสามัคคีในหมู่คณะ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งกีฬาภายใน ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาภายในทั้งหมด
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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11.2. ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกศึกษา รู้จกั ทํางานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมและห่างไกล
ยาเสพติด
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Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๗๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ อบรมผู้ประกอบการรายใหม่
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาที่ต้องการให้ผู้จบการศึกษาแล้วมีงานทํา สามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ภายใน 1 ปี ซึ่งปัจจุบันเราจะให้นักศึกษาเหล่านั้นเข้าทํางานกับโรงเรียน
หรือสถานประกอบการเพียงทางเดียวคงไม่พอ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจกับจํานวนนักศึกษาที่
จบไม่สมดุลกัน จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสร้างงาน สร้างโอกาสให้กับตนเอง
โดยจัดตั้งหรือทําธุรกิจของตัวเองขึ้นมาแล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งในการทําธุรกิจไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในทุกสาขาอาชีพนั้น สิ่งที่สําคัญและ
ขาดมิได้ คือ แผนธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ลายแทงให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจ ตามแผนที่วาง
ไว้ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านกําลังคน หรือด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อให้เสี่ยง
ต่อการขาดทุนน้อยที่สุด จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยฯ จะต้องให้ความรู้ ทักษะ ในการ
จัดทําแผนธุรกิจแก่นักศึกษาที่สนใจเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังจะจบในชั้น ปวช.และ ปวส.
ส่วนประโยชน์ที่ทางวิทยาลัยฯ จะได้ในขณะที่นักศึกษายังไม่จบคือ ทีมธุรกิจที่มีคุณภาพในการทํา
ธุรกิจจําลอง สําหรับส่งเข้าแข่งขันในโครงการต่างๆ
4. วัตถุประสงค์
1. จัดฝึกอบรมให้การทําแผนธุรกิจให้แก่นักศึกษาที่สนใจ
2. รับสมัครผูส้ นใจจากทุกแผนกช่าง
3. นักศึกษาเข้าใจแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องต้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า 40 คน
2. มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80%
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องต้นและ
จัดทําแบบธุรกิจได้
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน ให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งความรู้ สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ ําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ไปยังแผนกวิชาต่างๆ ให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมแผนกละ
3 – 5 คน แล้วให้แต่ละแผนกคิด สินค้าของตัวเองขึ้นมา โดยให้ฝึกทําแผนของธุรกิจสินค้า
ที่เลือกขึ้นมากรรมการจะคัดเลือกทีมมาฝึกฝนต่อ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. จัดฝึกอบรม
4. จัดทําแบบธุรกิจ
5. คัดเลือกแผนที่ดีเด่น
6. สรุปผลการดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นายสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ และคณะ
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

รายการ

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและของว่าง
ค่าของที่ระลึกสําหรับวิทยากร
ค่าของรางวัลผู้เข้ารับการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ

10,000
13,500
4,800
1,700
30,000
30,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
การสังเกต และสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องต้นและสามารถจัดทําแผนธุรกิจได้
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีนักศึกษา จํานวน 40 คน มีความรู้เรื่องการจัดทําแผนธุรกิจเบื้องต้น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาส่งแผนธุรกิจดีเด่นเข้าร่วมประกวดในโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ทีม
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนิมิต รัศมี และหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ

สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ จั ด การเรี ย นการสอนประเภทวิ ช าช่ า ง
อุ ต สาหกรรมในระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้น สู ง(ปวส.) มี
นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 750 คน และมีบุคลากรผู้สอนทั้งสิ้นจํานวน 25 คน การจัดการเรียนการ
สอนสําหรับแผนกวิชาช่างยนต์ในปัจจุบัน เน้นการบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้
นักเรียน-นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกไป มีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพของการอาชีวศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามแผนการพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กลยุทธ์ และ
พั น ธกิจ ทั้ง ระดั บ สถานศึ ก ษา และระดั บ แผนกวิ ช า จํา เป็ นอย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งพัฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่บุคลากรผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ทําให้การจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่ความเป็นสากล ตามมาตรฐานทางอาชีวศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งบุคลากรเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขางานในสถานประกอบการ
2. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์
3. เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกับบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน 3 คนเข้ารับการฝึกอบรม ทักษะ
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ ช่วงภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2555
ระยะเวลา 1 เดือน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูพิเศษสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ มีความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
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ข้อที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ข้อที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
ข้อที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหารการจัดการ
ในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุลมั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งบุคลากรเข้าฝึก
ทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขางานในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการ
สอน และเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับบุคลากรแผนกวิชาช่าง
ยนต์ โดยแผนกวิชาช่างยนต์จะส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม และฝึกงานกับสถานประกอบการในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อนจํานวน160 ชั่วโมง
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. สํารวจความต้องการและเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยและรายงานผลโครงการ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

- ไม่มี รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

......................................................... บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. ติดตามและควบคุมการดําเนินงานโครงการ
2. ประเมินผลสําเร็จโครงการ
3. รายงานสรุปผลโครงการต่อวิทยาลัย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู อาจารย์ผู้สอนของแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้อย่างหลากหลาย และ
มีประสิท ธิภาพส่ งผลให้นั กเรียน-นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ทันสมัย สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บุคลากรของแผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน 3 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสถานประกอบการ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับดี
หรือเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรผู้สอนของแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ และบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายไพศาล จันทร์ไชย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนเหมาะสมกับ
สภาพของแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ โดยเริ่ม
จากความสามารถพึ่งพาตนเอง การรวมกลุ่มและการร่วมมือกัน จากพื้นฐานทางสายกลาง ดังนั้น
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถและตระหนักใน การนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 3D และนํามาประยุกต์ใช้ในด้าน การเรียนการสอนของครู และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในฝ่ายได้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดทําแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับ
การประเมินเป็น สถานศึกษาพอเพียง
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูเข้าร่วม อบรมจัดทําแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จํานวน 200 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้ และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๑๘๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 16 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะและบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และเชิญครูผู้สอน
ที่สนใจเข้ารับการอบรม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. กําหนดวัน เวลา และรูปแบบการอบรม
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับการอบรม
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
7. สรุปผลการดําเนินการอบรม
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วัน
วันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
2 ค่าเดินทาง 1 คน ๆ (ไป - กลับ)
3 ค่าที่พัก 1 คน ๆ ละ 800 บาท 1 คืน
4 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 200 คน
คนละ 80 บาทจํานวน 2 มื้อ
5 ค่าอาหารว่าง จํานวน 200 คน
คนละ 25 บาทจํานวน 4 มื้อ

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอื่น ๆ

8,400
3,000
800
32,000
20,000

64,200
64,200 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแผนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ จํานวน 150 วิชา ทําให้ผู้เรียนได้
แผนการเรียนที่หลากหลายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนของครู อาจารย์ที่ได้รับการฟังการบรรยายมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และประสิทธิผลจากการฝึกอบรมทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 95 ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาการเขียน
แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ครูที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้การบูรณาการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
2. ครูมีความรู้และความสามารถนําความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้การบูรณาการภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายไพศาล จันทร์ไชย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งใน
ทุกส่วนขององค์การ การสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การ มีความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถ พร้อมมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์การมีบุคลากรที่มีความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฝ่ายวิชาการ จึง
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายความรู้โดยวิทยากรภายนอกให้กับบุคลากรเพื่อนําความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการสอนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมคี วามรู้ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. เพื่อให้ครูมคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการฝึกอบรม ทราบแนวคิดและ
ลักษณะงาน ด้านฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
4. เพื่อให้ครูสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานต่อไป
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํานวน 200 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู อาจารย์มีสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รบั จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพและการสอนเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้
พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการและการเรียนการสอน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการเพิ่ม คุณวุฒิทางวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 16 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทําเอกสารประกอบการ
อบรมติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และเชิญครูผู้สอนที่สนใจเข้ารับการอบรม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เตรียมหัวข้อการอบรม
3. กําหนด วัน เวลา และรูปแบบการอบรม
4. ประกาศรับสมัครผูส้ นใจรับการอบรม
5. วิทยากรให้ความรู้และนําการปฏิบัติตามตาราง
อบรมตามที่จัดเตรียมสาระการเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
ที่สอน ข้อสอบ และแบบฝึกต่าง ๆ ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูล สําหรับเข้ารับการอบรม
6. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
7. สรุปผลการดําเนินการอบรม
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 1 วัน ๆ
ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
2 ค่าเดินทาง 1 คนๆละ 3,000 บาท
(ไป-กลับ)
3 ค่าที่พัก 1 คนๆละ 800 บาท 1 คืน
4 ค่ า อาหารกลางวั น จํ า นวน 200 คน
คนละ 100 บาท จํานวน 1 มื้อ
5 ค่าอาหารว่าง จํานวน 200 คน คนละ
25 บาท จํานวน 2 มื้อ

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบลงทุน

4,200
3,000
800
20,000
10,000

38,000
38,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ทําให้
ผู้เรียน มีความรู้หลากหลายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนของครู อาจารย์ที่ได้รับการฟังการบรรยาย
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และประสิทธิผลจากการฝึกอบรมทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อผลิตสื่อ
การเรียน การสอน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูที่ได้รับการประเมิน มีการพัฒนาเพื่อผลิตสื่อการเรียน การสอนหลังมีการประเมิน
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายนิยม ฉินตระกูล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ.2547 ได้
กําหนดไว้ว่านักศึกษาจะจบการศึกษา จะต้องเรียนครบหลักสูตร และสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพจาก
ทางวิทยาลัยด้วย และจากการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมและวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานในการประเมินผล
การเรี ย นของนั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทําการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพแต่ละแผนก
2. เพื่อใช้เป็นข้อสอบมาตรฐาน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาก่อน
จบการศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้ข้อสอบมาตรฐานที่ผ่านการวิเคราะห์จํานวน 9 แผนก
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการดําเนินงาน
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
รองผู้ อํา นวยการฝ่ายวิชาการ, หัวหน้ างานวั ด ผลและประเมิ น ผล, หัว หน้ า งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, ตัวแทนจากสถานประกอบการ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1
2
3
4
5
6

ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร
ค่าเดินทาง ไป-กลับ
ค่าที่พัก
ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน

23,400
9,000
19,200
12,000
4,800
3,200
71,600
71,600 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดต่อประสานงานกับตัวแทนแผนกแต่ละแผนก และตัวแทนสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วม
จัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และติดต่อประสานงานกับวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
ข้ อ สอบมาตรฐานวิ ช าชี พ จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
ประเมินผลจากการดําเนินงานตามโครงการ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 แผนกได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ผ่านการวิเคราะห์จํานวน 9 แผนกได้มาตรฐาน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายนิกรณ์ ทรายแก้ว หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2.3สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องประชุม/ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ครูได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการจัดการเรียนการสอนที่จําเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพของวิทยาลัย จากการเป็นผู้ให้ความรู้มา
เน้นที่การสร้างองค์ความรู้เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการปรับกระบวนการในการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ครูผู้สอนจึงจําเป็นจะต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อฯในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรู้จากหลากหลายองค์ความรู้
เอาใจใส่ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ ทางวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการพัฒนาครู เพื่อผลิตสื่อการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศมาผสมผสานในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของสื่อการเรียนรู้
4. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
5. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้
6. เพื่อให้ครูสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้
7. เพื่อให้ครูสามารถประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ได้
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครู อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จํานวน 100 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะครู อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจสามาถนําประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการเพิ่ม คุณวุฒิทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 16 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
6.3 มาตรฐานกรอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดหาสื่อสารสนเทศ และ ติดต่อผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อการเรียน
การสอนด้วยระบบสารสนเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จัดทําเอกสารประกอบการอบรมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเชิญครูผู้สอนที่สนใจ
เข้ารับการอบรม
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2.กําหนดหัวข้อและวันที่การอบรม
3.ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรม
4.ดําเนินการอบรม
5.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
6.สรุปผลการดําเนินการอบรม
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. นายนิกรณ์ ทรายแก้ว หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. นายรชต วิบูลชัย เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
3. บุคลากรฝ่ายวิชาการ
4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1
2
3
4
5
6

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน
ค่าเดินทาง 5,000 บาท
ค่าที่พัก 2 คืนๆ ละ 600
ค่าอาหารกลางวัน 50 คน
ค่าอาหารว่าง 50 คน
ค่าวัสดุ
รวม

รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

8,400
10,000
1,200
10,000
5,000
2,000
36,600

36,600 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดการอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมสื่อมีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ทําให้ผู้เรียนมีสื่อ
ที่หลากหลายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการสอนของครู อาจารย์ ที่ได้รับฟังการบรรยายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
และประสิทธิผลจากการฝึกอบรม ทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะมีคุณภาพใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูที่ผ่านการอบรมมีการพัฒนาในการผลิตสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทางภาคตะวันออก
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้เล็งเห็นความสําคัญในข้อนี้ จึง
ได้จัดทํา โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อให้ คณะครู - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาอื่น
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการทํางานและมีความก้าวหน้าต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ทําให้การทํางานมีประสิทธิมากขึ้น
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายพัฒนาการศึกษา จํานวน 17 คน ไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
6.1 ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีสว่ นร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาดูงาน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. การดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
10,000
2. ค่าที่พัก คืนละ 12,000 X 2
24,000
3. ค่าน้ํามันรถตู้ 2 คัน ไปกลับ
16,000
รวม
50,000
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
50,000 บาท

งบอื่น ๆ

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในฝ่ายพัฒนาการศึกษาสามารถนําประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
2. เป็นการพัฒนาฝ่ายพัฒนาการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายพัฒนาการศึกษา จํานวน 17 คน ไปศึกษาดูงาน
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11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในฝ่ายพัฒนาการศึกษาสามารถนําประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
2. เป็นการพัฒนาฝ่ายพัฒนาการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาวัดที่มีชื่อเสียงทั่วภาคกลาง
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานบุคลากร
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางระวีวรรณ สุนทรศารทูล
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วัดเก่าแก่ในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานบุคลากรเป็นงานที่ต้องดูแลสมาชิกในทุกด้านตามที่วิทยาลัยมอบหมายรวมไปถึง
ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างอันดีให้กับนักศึกษา รู้จักครองตนอยู่ในศีลธรรม และ
งานนี้ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาบุค ลากรเป็ น ประจํา ทุก ปี เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามพัน ธกิ จข้ อที่ 1 งานบุ ค ลากร
เห็ น สมควรว่ า การนํ า บุ ค ลากรไปทั ศ นศึ ก ษาวั ด ต่ า ง ๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง จะเป็ น การเปิ ด โลกทรรศน์
ในด้ า นการครองตนให้ ดี ขึ้ น รู้ จั ก มี หิ ริ โ อตั ป ปะ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในด้ า นศี ล ธรรม สามารถนํ า
ประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของสอศ.
วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภายนอกและภายใน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ทที่ ําหน้าที่หัวหน้างาน และผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 40 คน
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู อาจารย์ ของวิทยาลัยมีทัศนคติเชิงบวก มีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ให้ค รูและบุคลากรไปทัศนศึกษาวัดต่างๆ เพื่อความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องเข้ารับการพัฒนา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าพาหนะเดินทาง
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง
3 ค่าทีพ่ ัก
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

40,000
48,000
128,000
216,000
216,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ฝ่ายประเมินผลโครงการทําหน้าที่ประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการทําหน้าที่สรุปและรายงานผล
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
คณะครูของวิทยาลัยทั้ง 40 คน มีทัศนคติต่อการดําเนินชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องการ
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะครูจํานวน 40 คน ทีผ่ ่านการพัฒนาด้านคุณธรรมมีคุณธรรมดีขนึ้ ทุกคน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คณะครู มีคุณธรรมดีขึ้นมีทัศนคติที่เป็นบวก สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็น
สุขทุกคน
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แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
รองผู้อํานวยการ
นายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว
หัวหน้างานวางแผนฯ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
สถานศึกษาภายในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาด้านบุคคลเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาองค์กร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการร่วมไปถึงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพื่อให้
สอดคล้องกับด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร สถานศึกษาและตัวบ่งชี้ที่
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในด้านความรู้ประสบการณ์
และเทคโนโลยีใหม่
2. เพื่อนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พัฒนาฝ่าย
3. เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรมากขึน้
4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร,รองผู้อํานวยการ,หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ฝายแผนงานและความร่วมมือ
จํานวน 17 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางานและมีความก้าวหน้า
3. บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
4. วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 10 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการเงินบุคลากร และพัสดุ
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา
สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ของผู้บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 วิธีปฏิบัติงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จัดทําคําสั่งและประสานงาน
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมิลผลและสรุปผลการดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหาร และรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. เจ้าหน้าที่ฝา่ ยแผนงานและความร่วมมือ
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8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ

ที่

รายการ

1.

ค่าที่พัก
1.1 ผู้บริหาร (3 คน x 800 บาท x 4 คืน)
1.2 ครู คศ. 4 (1 คน x 1,000 บาท x 4 คืน)
1.3 ข้าราชการครู (5 คน x 800 บาท x 4 คืน)
1.4 ลูกจ้าง (8 คน x 600 บาท x 4 คืน)
ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.1 ผู้บริหาร (3 คน x 210 บาท x 5 วัน)
2.2 ครู คศ. 4 (1 คน x 240 บาท x 5 วัน)
2.3 ข้าราชการครู (5 คน x 210 บาท x 5 วัน)
2.4 ลูกจ้าง (8 คน x 180 บาท x 5 วัน)
ค่าเช่ายานพาหนะ พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้น x 750 บาท

2.

3.
4.

รวมทั้งสิน้

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

9,600
4,000
16,000
19,200
3,150
1,200
5,250
7,200
35,000
1,500

102,100 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จัดทําการประเมินทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ เพื่อวัดความรู้และประสิทธิภาพการทํางาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับฝ่ายต่างๆ
3. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
จํานวน 17 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ และเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางานเพิ่มมากขึ้น และมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการปฏิบัติงาน
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิต
นายอนุชาติ รังสิยานนท์
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
ห้องฝึกปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่เดิม ใช้การขานชื่อ และทําเครื่องหมาย
การเข้าเรียนหรือการขาดเรียนลงในกระดาษบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นความไม่สะดวกใน การตรวจสอบ
และรายงานผล ไม่สามารถสืบค้น ประมวลผลและสถิติ รวมทั้งการแจ้งเตือนต่อผู้เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
เพี ยงพอ เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว จึง ขอเสนอโครงการพั ฒ นาระบบตรวจเช็ ค การเข้ า เรีย นของ
นักศึกษาที่เข้าเรียนในห้องฝึกปฏิบัติการ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นควบคู่ไปกับระบบบาร์โค้ดและจอภาพแบบ LCD
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อและติดตั้งระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาฯ
3. เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หน้าห้องฝึกปฏิบัติการของสาขาวิชาฯ จํานวน 6 ห้อง
2. รองรับการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทั้งสาขาวิชา จํานวน 150 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สามารถบันทึก ตรวจสอบและรายงานผลได้ทุกหนแห่งทีส่ ามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้
6.ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
6.3มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7 วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดซื้อโปรแกรม Student checking เพื่อติดตั้งยังชุดอุปกรณ์ประมวลผลที่หน้า
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 6 ห้องให้แล้วเสร็จ ทําการทดสอบระบบ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

1 เครื่อง BARCODE READER
( KEY BOARD PC OUT) 103DK จํานวน 6 ชุด
2 ชุดอุปกรณ์ประมวลสําหรับระบบ Student Checking
3 ค่า โปรแกรม Student Checking

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบดําเนินงาน งบลงทุน
25,000
90,000
22,000

25,000
137,000 บาท

112,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสํารวจ สอบถาม และประเมินผลการใช้งานจากครู-อาจารย์ที่ใช้งานห้องปฏิบัติการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การรายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละรายไปยังผู้ปกครองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. สามารถขยายระบบการรายงานผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีแ่ บบต่างๆ เช่น สมาร์ตโฟน หรือ
แท็บเล็ต ได้
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3. สามารถจัดทําสถิติ และกราฟ เพื่อนําเสนอฝ่ายต่างๆ ที่เกีย่ วข้องได้
4. สร้างความเชือ่ ถือในการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครองและสังคม
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หน้าห้องฝึกปฏิบัติการของสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง
2. รองรับการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทั้งสาขาวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สามารถบันทึก ตรวจสอบและรายงานผลได้ทุกหนแห่งทีส่ ามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดเวลา
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนโดยระบบสารสนเทศ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนิยม ฉินตระกูล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้ทราบถึง
ระดับความพึงพอจาของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ว่า
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความสนใจ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริงมีการผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแง่มุมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเกิดความคิดและนํา
ความคิดรวบยอดไปสร้างความรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตนเอง รวมทั้งปัญหา
ของสังคมในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสําคัญใน
จุดนี้จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน โดยใช้ระบบสารสนเทศมา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานสะดวกรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การประหยั ด วั ส ดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ
เพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน
แนวคิดการบริหารจัดการ นวัตกรรมต่าง ๆ พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนเพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ของแต่ละแผนกวิชาช่าง อันจะเป็นการส่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างตรงประเด็น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนโดยระบบสารสนเทศ ให้มีความพร้อมกับการประเมินผลของครูโดยนักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โปรแกรมระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนโดยระบบสารสนเทศ จํานวน 1 โปรแกรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะครู อาจารย์ ได้นําผลการประเมินคุณภาพการเรียน การสอนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุลากรอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบเดิม พัฒนาปรับปรุงระบบในส่วนที่มีปัญหาหรือ
ขัดข้องให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทําการติดตั้งและใช้งาน ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานจากสถิติการเข้าระบบของนักเรียน นักศึกษา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ
3. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางพัสดุตาม

ระเบียบ
4. พัฒนาปรับปรุงระบบ
5. ติดตั้งและใช้งาน
6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้เรียน
7. ประเมินผลโครงการ และสรุปผล
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๑๒
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล ,หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าจ้างออกแบบและพัฒนา
ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนโดยระบบ
สารสนเทศ
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

งบอื่น ๆ

20,000

20,000
20,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
กํากับติดตามและประเมินผลจากสถิติการเข้าระบบของนักเรียน นักศึกษา โดยวิเคราะห์เป็น
สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งตามระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนของครู อาจารย์ที่ได้รับการประเมินมีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคนิคการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ประสิทธิผลจากการประเมินความพึงพอใจทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ผ่านการประเมิน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 85 ของครูที่ได้รับการประเมิน มีการพัฒนาการเรียน การสอนหลังมีการประเมิน

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๑๓
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ จัดสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายนิยม ฉินตระกูล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพถือว่ามีความสําคัญยิ่งต่อการประเมินคุณภาพการศึกษานักศึกษา
วิชาชีพต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานที่กําหนดไว้ แต่ทุกปีที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ให้นักเรียน นักศึกษา
สอบมาตรฐานวิชาชี พ รวมกับวิ ชาอื่น ๆ ที่ สอบปลายภาคเรีย น ทํ าให้ นัก เรียน นักศึ กษาไม่ได้ ใ ห้
ความสําคัญกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเหมือนวิชาที่เรียนตามแผนการเรียน ประกอบกับวิทยาลัยฯ
ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับวิชาสอบอื่น ๆ ผลการสอบที่ผ่านยังไม่ได้ผล
เป็นที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นทางฝ่ายจึงทําโครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพแยกจากการสอบปกติ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทบทวนศึกษาตําราอย่างเต็มที่เพื่อจะได้สอบผ่านได้ทั้งหมด
2. เพื่อแบ่งเบาภาระการสอบปลายภาคเรียน ให้นักเรียนนักศึกษามีเวลาทบทวนอ่านตํารา
ได้มากยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาระดับ ปวช.3 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จํานวนร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จํานวนร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุลากรอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้
มาตรฐาน การอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดาํ เนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
จัดเตรียมข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อดําเนินการจัดสอบสําหรับนักเรียนระดับ
ชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประเมินผลการสอบของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
สอบ และสรุปผลการสอบของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธที างพัสดุตามระเบียบ
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล, หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

12,000
12,000
12,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
กํากับติดตามและประเมินผลจากการเข้าสอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 ที่ผ่านการสอบ และไม่ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๑๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับ ปวช.3 ปวส.2 จํานวน 1,500 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการประเมินข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๑๖
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1. ชื่อโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนิยม ฉินตระกูล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาในรอบที่ 3 และเป็ น การนํ า ข้ อ มู ล ไปสู่ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษา จึ ง ได้ กํ า หนดให้ มี
การทดสอบความรู้ทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทบทวนศึกษาตําราอย่างเต็มที่เพื่อจะได้สอบผ่านได้ทั้งหมด
2. เพื่อแบ่งเบาภาระการสอบปลายภาคเรียน ให้นักเรียนนักศึกษามีเวลาทบทวนอ่านตํารา
ได้มากยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวช. 3 สอบผ่านการทดสอบความรู้ทางการศึกษา V-NET
จํานวนร้อยละ 80 ของผู้ที่สําเร็จการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุลากรอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยะดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับทางศูนย์สอบ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสอบ
สําหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 หลังจากนั้นรอผลการประเมินผลการสอบของนักเรียน
นักศึกษา ที่เข้าสอบ จากศูนย์สอบ เพื่อนําผลการสอบที่ได้มาประกาศผลการสอบให้นักเรียน
ทราบ และสรุปผลการสอบของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธที างพัสดุตามระเบียบ
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล, หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
2 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดืม่

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

5,000
13,000

18,000
18,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอุดหนุน
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กํากับติดตามและประเมินผลจากการเข้าสอบของนักเรียนระดับฃั้น ปวช. 3 ที่ผ่านการสอบ
และไม่ผ่านการทดสอบความรู้ทางการศึกษา V-Net
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ผ่านการทดสอบความรู้ทางการศึกษา V-Net
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ทางการศึกษา V-Net ของนักเรียนระดับ
ชั้น ปวช. 3 จํานวน 521 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการประเมินข้อสอบการทดสอบความรู้ทางการศึกษา V-Net ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 3 มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

“Education for Career and Social Development”
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่/ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย เพื่อให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ และสร้ า งแนวทางในการศึ ก ษาต่ อ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้มีข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางใน
การศึกษาต่อ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และด้านอาชีพเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสนใจ ความสามารถ ความถนัด
ของตนเองทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโลกทัศน์ด้านการศึกษาและอาชีพที่กว้างไกล ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและวางแผนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รวมถึงทราบความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
4. เพื่อเพิ่มจํานวนผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาใน ระดับ ปวช. และ ปวส. ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ศึกษาและ
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้เกิน 70% ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเลือก
เรียนสายอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ตรงกับ
ความต้องการและความถนัดของตนเอง
2. นักเรียน นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สามารถเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่ตนเองต้องการได้
และสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตรงกับหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การตลาด
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ข้อที่ 1 ให้ผรู้ ับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผน ตัดสินใจ
ร่วมทํา ติดตาม ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข
ข้อที่ 2 ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไข
ปัญหา
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
แนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมใน จ.เชียงใหม่ สถาบันการศึกษาจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาแนะแนว เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูแนะแนวแผนก, เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ค่าของที่ระลึก
2 ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชมวิทยาลัย
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

10,000
10,000
20,000
20,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาสมัครสอบ และติดตามภาวะการมีงานทํา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งใน ระดับ ปวช.และ ปวส. จํานวนมากกว่า 2,176 คน
2. นักเรียน นักศึกษา มีโลกทัศน์ ด้านการศึกษาและอาชีพที่กว้างไกล ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเองและวางแผนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาในระดับปวช. และปวส. เพิ่มมากขึ้นจาก
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีที่ผ่านมา (สถิตผิ ู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2,176 คน)
2. นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สามารถศึกษาได้
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้เกิน 70% ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถเลือกเรียน
และประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆได้ตรงกับความชอบและความถนัดของตนเอง
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แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ ทําแฟ้มครูที่ปรึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวรลักษณ์ ปราบไพรี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3. หลักการและเหตุผล
การบันทึกและเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในความปกครองดูแลของครูที่
ปรึกษาตลอดปีการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องการจัดทําแฟ้มครูที่ปรึกษา
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษาจัดระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งการค้นหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ศักยภาพของนักศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บและบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และใช้เป็นข้อมูลติดต่อระหว่างผู้ปกครองได้
2. เพื่อใช้เป็นที่เก็บผลการเรียนตลอดหลักสูตร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษา
4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แฟ้มครูที่ปรึกษา จํานวน 60 ชุด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ได้แฟ้มที่ปรึกษาที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูล ติดต่อประสานงานระหว่างครู
นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ใช้ติดตามผลเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดทําแฟ้มครูที่ปรึกษา สําหรับครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกวิชา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
อาจารย์แนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ค่าวัสดุที่ใช้ในการดําเนินงาน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

20,000
20,000
20,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
-
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แฟ้มครูที่ปรึกษาพร้อมแบบฟอร์ม จํานวน 60 แฟ้ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักศึกษาออกกลางคันลดลง
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แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ ทําแฟ้มครูที่ปรึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางวรลักษณ์ ปราบไพรี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3. หลักการและเหตุผล
การบันทึกและเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในความปกครองดูแลของครูที่
ปรึกษาตลอดปีการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องการจัดทําแฟ้มครูที่ปรึกษา เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษาจัดระบบการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับนักศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้ง
การค้ น หาข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ การวางแผนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น
ศักยภาพของนักศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บและบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และใช้เป็นข้อมูลติดต่อระหว่างผู้ปกครองได้
2. เพื่อใช้เป็นที่เก็บผลการเรียนตลอดหลักสูตร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษา
4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แฟ้มครูที่ปรึกษา จํานวน 60 ชุด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ได้แฟ้มที่ปรึกษาที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูล ติดต่อประสานงานระหว่างครู
นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ใช้ติดตามผลเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๒๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดทําแฟ้มครูท่ปี รึกษา สําหรับครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกแผนกวิชา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
อาจารย์แนะแนวแต่ละแผนกวิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1 ค่าวัสดุที่ใช้ในการดําเนินงาน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

20,000
20,000
20,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แฟ้มครูที่ปรึกษาพร้อมแบบฟอร์ม จํานวน 60 แฟ้ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักศึกษาออกกลางคันลดลง
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๒๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ จัดทําหนังสือคู่มือครูที่ปรึกษา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางวรลักษณ์ ปราบไพรี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3. หลักการและเหตุผล
การให้คําแนะนําปรึกษา การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของวิทยาลัยฯ การให้บริการและการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา ที่จะให้ข้อมูล คําแนะด้านต่างๆแก่นักเรียนนักศึกษาในความ
ปกครองดูแล ดังนั้น การจัดทําคู่มือครูที่ปรึกษา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูที่ปรึกษาในการให้
คําปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การสนับสนุน
ศักยภาพของนักศึกษาและการให้บริการของวิทยาลัยฯ แก่ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาและ
ผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ และเป็นข้อมูลสําหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีระบบ
3. เพื่อให้ครูทปี่ รึกษาตระหนักในความสําคัญของการดูแลนักเรียน นักศึกษาใน
ความปกครองดูแล
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดทําคู่มือครูทปี่ รึกษาให้กับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 500 เล่ม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษา การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการช่วย
ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๒๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดทําคู่มือครูทปี่ รึกษาแจกให้ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช. 1- 2 ประจําปีการศึกษา 55 -56
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปและประเมินผล พร้อมรายงานผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงกา
8.1 ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวประจําแผนกวิชาชีพ
ครูผสู้ อนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน นักศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าวัสดุในการดําเนินการ
2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

13,300
3,000

16,300
16,300 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ทใี่ ช้คู่มือครูที่ปรึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
หนังสือคู่มือครูที่ปรึกษา จํานวน 500 เล่ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษามีความมั่นใจและให้ข้อมูลคําปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาได้ถกู ต้อง
และแนะนําให้นักเรียน นักศึกษาแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๒๙
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานทะเบียน
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
หัวหน้างานทะเบียน
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
งานทะเบียน
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน เป็นงานที่งานทะเบียนรับผิดชอบโดยตรงใน
ขั้นตอนการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ต้องทําการกรอกเอกสารรายงานตัว ประกอบไปด้วย
ใบมอบตัว แบบบันทึกประวัติ สัญญาค้ําประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็น
เอกสารสําคัญที่ใช้ในการมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้
การดําเนินการรายงานตัวดังกล่าว มีความถูกต้อง แม่นยําในการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล งานทะเบียน
จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศขึ้นมา ซึ่งจะทํา
ให้ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการรายงานตัวและมอบตัว
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลสําหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่โดยระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาใหม่ทถี่ ูกต้องแม่นยํา ชัดเจน สามารถนําเข้า
ระบบโปรแกรม ศธ.02 และส่งรายงานผลข้อมูลรายบุคคลเพื่อการโอนจัดสรรงบประมาณต่อไป
3. เพื่อให้มีเอกสารมอบตัวที่ ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นระเบียบ
4. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการสูญหายของเอกสารที่ใช้ในการมอบตัว
5. เพื่อเป็นการลดงานด้านเอกสารในการดําเนินการรายงานตัวและมอบตัวของทางวิทยาลัยฯ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยระบบสารสนเทศ
ที่สามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 2,000 คนต่อปีการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยํา ชัดเจน และสามารถนําข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม ศธ.02 ได้
อย่างรวดเร็ว
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
6.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการบริหารอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการ
ข้อที่ 3 ข้อมูลต้องมีความทันสมัยพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถ
เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย นําไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศ
แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนาระบบรายงานตัวรายบุคคลโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการพิมพ์เอกสารของการลงทะเบียนสําหรับนักเรียน นักศึกษาโดยใช้
ระบบสารสนเทศ ระยะที่ 3 พัฒนาระบบนําเข้าข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรม ศธ.02 เพื่อใช้
ในการรายงานข้อมูลรายบุคคล
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ขออนุมัตดิ ําเนินงานตามโครงการ
2. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
- ระยะที่ 1 พัฒนาระบบรายงานตัว
รายบุคคล
- ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการพิมพ์เอกสาร
ลงทะเบียนสําหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่
- ระยะที่ 3 พัฒนาระบบเพือ่ นําเข้าข้อมูล
รายบุคคลในโปรแกรม ศธ.02
4. จัดอบรมบุคลากรเพือ่ ใช้งานโปรแกรม
ระบบงานสารสนเทศ งานทะเบียน
5. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
6. สรุปผลและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ระยะที่ 1 โปรแกรมพัฒนาระบบ
รายงานตัวรายบุคคล โดยระบบ
สารสนเทศ
2 ระยะที่ 2 โปรแกรมพัฒนาระบบการ
พิมพ์เอกสารลงทะเบียนสําหรับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยระบบ
สารสนเทศ
3 ระยะที่ 3 โปรแกรมพัฒนาระบบเพื่อ
นําเข้าข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรม
ศธ.02 เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูล
รายบุคคลประกอบการโอนจัดสรร
งบประมาณ
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

25,000
20,000

25,000

70,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างของนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองของ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่เข้ารับการมอบตัว จํานวน 200 ชุด
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสะดวกของการให้บริการ
2. ลดขั้นตอนและงบประมาณในการดําเนินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา
3. ลดจํานวนบุคลากรในการดําเนินการรายงานตัวและมอบตัวให้น้อยลง
4. ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลที่ถกู ต้อง ชัดเจนมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีเอกสารมอบตัว เช่น ใบมอบตัว แบบบันทึกประวัติ สัญญาค้ําประกันการเป็น
นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นระบบ เรียบร้อย ชัดเจน จํานวนไม่น้อยกว่า 2,000 ชุด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีเอกสารมอบตัว เช่น ใบมอบตัว แบบบันทึกประวัติ สัญญาค้ําประกันการเป็น
นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นระบบมีความสะดวกต่อการสืบค้นมากยิ่งขึ้น
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แผนงานการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ สัมมนาการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว หน. งานวางแผนและงบประมาณ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะการจําทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐาน
การในการดําเนินงานด้านงบประมาณครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานศึกษา และเพื่อให้ได้รบั ความรู้
และประสบการณ์จัดทําแผนปฏิบัติการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557
มีความเข้าใจในการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
2. เพื่อนําโครงการที่เขียนมาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี สามารถจัดทําได้รวดเร็วขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 25 คน
เข้ารับการอบรมตามโครงการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 มีความเข้าใจใน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการระบบการตัดสินใจ
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ด้านที่ 4 ในการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของส่วนราชการ
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
สัมมนาคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม

1.
2.
3.
4.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เสนอโครงการพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการสัมมนา
ประเมินผลโครงการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2557 จํานวน 25 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1. ค่าเช่าสถานที่
2. ค่าอาหารและอาหารว่าง
3. ค่าเอกสารและวัสดุอื่น ๆ

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

10,000
17,000
3,000

30,000
30,000 บาท

**หมายเหตุ** ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ใช้แบบประเมินโครงการ และการสังเกต
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2557 มีทิศทางพัฒนาสถานศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2557 ได้รับความรู้
จากการอบรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา
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แผนพัฒนาการบริการและแสวงหาความรวมมือ
1. ชื่อโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดําเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.2 ผูร้ ับผิดชอบ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. อ.ช.ท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เร่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
ให้มีความรู้ในด้านทักษะวิชาชีพ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ จึงจัดโครงการ
อาชีวะบริการ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการให้บริการ
แก่ประชาชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้านวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่
สังคม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 200 คน ได้รบั ความรู้และประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
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
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดศูนย์ให้บริการแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลต่าง ๆ บริเวณภายในจังหวัดเชียงใหม่
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตุลาคม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าทีน่ ักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน

รายการ

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์
2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอื่น ๆ

25,000
5,000
30,000
30,000 บาท

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
จากการใช้แบบสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาความรู้การบริการ และเป็นการฝึกอาชีพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน สนับสนุนในการเรียน
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แผนงานพัฒนาการบริการและแสวงหาความร่วมมือ
1. ชื่อโครงการ ลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานความร่วมมือ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานความร่วมมือ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีนโยบายในการปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน
บุคคล นิติบุคคล ฯลฯ ซึ่งเรียกรวมกันว่าสถานประกอบการเน้นให้สถานสถานศึกษาจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ โดยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของระบบทวิภาคี และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริงรวมถึงทํางานจริงใน
สถาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ การตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นผลสําเร็จ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ได้
เล็งเห็นความสําคัญในการร่วมจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และปรากฏต่อสังคม จึงเห็นสมควร
จั ด ทํ า โครงการนี้ ขึ้ น มา เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ และลงนามความร่ ว มมื อ ใน
การจั ด การเรี ย นการสอน ระหว่ า งสถานประกอบการกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
เชียงใหม่
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย
2. เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสถานประกอบการ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีสถานประกอบการที่ทําความร่วมมือกับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากสถานประกอบการ ทําให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถหาแหล่งฝึกงานได้เพิ่มขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ในการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศใน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
แต่ละแผนกวิชาเสนอรายชื่อสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ
ที่มีส่วนร่วมกับ วิทยาลัยลัยเพือ่ ทําการลงนามความร่วมมือ
7.2. ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครู อาจารย์ ทุกแผนกช่าง
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1. ค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
2. ค่าเอกสารประชุมเตรียมความพร้อม
3. ค่าอาหารและอาหารว่างในพิธกี ารลง
นามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการ
4. ค่าป้ายเชิดชูเกียรติ

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

10,000
5,000
10,000
5,000

รวม
30,000
รวมเป็นเงินทังสิ้น
30,000 บาท
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
สถานประกอบการ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ลงนามความร่วมมือไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการและสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ

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

แผนงานพัฒนางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๔๑
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ การประชุมสัมมนาและนําเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายมงคล ธุระ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายแผนงานและความ
ร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ ใ น
การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา
องค์ความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งทําหน้าที่วิเคราะห์
วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษารวบรวมและ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จากมาตรฐานที่ 5 ด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์
หรืองานวิจัย จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา
ได้ระบุได้ว่าตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู และตัวบ่งชี้ที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายนอก จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้ระบุไว้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร ดังนั้น
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการประชุมสัมมนางานวิจัยพัฒนา
นวั ตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ วิ ทยาลัยเทคนิคเชีย งใหม่ ระดับชาติ ครั้ งที่ 2 ของคณะผู้บริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณะนักเรียน นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางกระบวนการวิจัย
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้นําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรมทางการศึกษา และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
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3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การความรู้วิชาชีพที่ยั่งยืน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 300 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ มีโอกาสเผยแพร่ แลกเปลีย่ นผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ในระดับชาติ
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 10 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดการประชุมสัมมนาด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 300 คน ในเดือนมกราคม 2556
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1
2
3
4
5

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง
ค่าโล่รางวัล จํานวน 9 โล่
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

8,400
8,000
30,000
15,000
9,900
71,300 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดําเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้
ระหว่างดําเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไข
การดําเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดยรูปแบบ CIPP MODE
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในด้านงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร้อยละ80 ของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ได้นําไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาสังคม
ภูมิฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายมงคล ธุระ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาวิ ช าการจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารวิ จั ย เป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ กํ า หนดขอบเขตทิ ศ ทางของ
การพัฒนาอย่างถูกต้อง งานวิจัยฯ จึงได้ทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับครู อาจารย์ที่
สนใจ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ ข้อที่ 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพและวิสัยทัศน์ที่ว่า
สถาบันแห่งการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม สู่ความเป็นเลิศ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจัย จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา
ได้ระบุได้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและตัวบ่งชี้ที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายนอก จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้ระบุไว้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร ฉะนั้นจึงได้
จัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนนี้ขึ้นเพื่อให้คณะครู อาจารย์
ไดพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุน
ภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
อีกด้วย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้ โดยวิธีวิจัย เพื่อการพัฒนา นวัตกรรม สื่อ
การเรียนการสอนของครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์การด้านการเรียนการสอน และสามารถแก้ไขในการพัฒนา
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อนําแนวทางปัญหาที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับทุนและมีรายงานวิจัย ด้านงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์จํานวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท
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5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ รายงานวิ จัยด้ านพั ฒนาการเรียนการสอน มี คุ ณภาพ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ ได้ จริ ง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัด
การความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
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 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
1. ประกาศให้ครูผู้สนใจ เสนอโครงร่างตามแบบฟอร์ม
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ทุน ตามโครงร่างแบบฟอร์ม
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทําสัญญาการรับทุน รับทุนไม่เกินร้อยละ 30
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการ จํานวน 15 คน และผู้ทําการวิจัย จํานวน 5 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ทุนวิจัย 5 ทุน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

100,000
100,000
100,000 บาท

หมายเหตุ
- เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย เพือ่ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 5 ทุน ๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท
- งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1. การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2. การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดําเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดําเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน แล
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ได้ผลการวิจัยที่ สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ผลงานวิจัยที่ สอดคล้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน นักศึกษา จํานวน 5 ทุน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครู – อาจารย์ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
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แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การกําหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายมงคล ธุระ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เอกสารสารนิพนธ์เป็นรายงานผลการทําวิจัย ประกอบการทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิชา
โครงการเพื่อจบการศึกษาของนักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบัน แต่ละ
แผนกวิชาได้จัดทําแตกต่างกันไปไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เป็นเอกภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ ได้เล็งเห็นว่าควรจัดทํารูปแบบ หัวข้อ รายละเอียด ระเบียบ กฎเกณฑ์ของสาร
นิพนธ์เป็ น ไปอย่ างถูก ต้องสมบู ร ณ์ และเป็ นไปในทางทิ ศเดี ยวกั น เพื่อ ให้ ครู อาจารย์ บุค ลากร
ทางการศึกษาและ นักเรียน นักศึกษา ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกําหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาปรับปรุง รูปแบบของสารนิพนธ์
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู อาจารย์ บุคลากร ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการทุกแผนก
วิชาร่วมกันระดมความคิดในการกําหนดรูปแบบของสารนิพนธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํานวน 30 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้รูปแบบเอกสาร สารนิพนธ์ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีคุณภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
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. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การกําหนดรูปแบบเอกสาร สารนิพนธ์ ให้กับครู อาจารย์
และบุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํานวน 30 คน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แต่ละแผนกวิชา จํานวน 30 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

4,200
3,000
1,500
5,000

13,700
13,700 บาท
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1. การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2. การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล โดยใช้ ซิปโมเดล (CIPP Model)
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครู อาจารย์ และบุ คลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรู ปแบบสารนิพนธ์ ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ และมีมาตรฐานทางวิชาการไปในทิศทางเดียวกัน และผลงานวิจัยที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และมี
มาตรฐานทางวิชาการ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน เข้าร่วมกําหนดรูปแบบ
สารนิพนธ์ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้รูปแบบเอกสาร สารนิพนธ์ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีคุณภาพ
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แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายมงคล ธุระ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่ในการ ส่งเสริม สนับสนุน ครู อาจารย์ และบุคลากรใน
สถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น รวมทั้งทําหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู อาจารย์ วิท ยาลัยเทคนิ ค เชียงใหม่ ดัง พันธกิจ ของ
วิทยาลัยฯ ข้อที่ 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และวิสัยทัศน์ที่ว่า
สถาบันแห่งการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม สู่ความเป็นเลิศตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง จากมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ได้ระบุได้ว่า
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู และตัวบ่งชี้ที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ภายนอก จํ า นวน 2 ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4 ผลงานที่ เ ป็ น โครงงานทางวิ ช าชี พ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ของคณะผู้บริหาร ฉะนั้นเพื่อให้
คณะ ครู อาจารย์ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะทําให้คณะ ครู อาจารย์ เกิดการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้จากการเข้าฝึกอบรมฯ เพื่อ
พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การจัดการเรียนการสอนของคณะ ครู อาจารย์ และเป็นการพัฒนา
ชุมชน สังคม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสนับสนุน ภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ของคณะครู อาจารย์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้แก่ ครู อาจารย์
2. เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียน การสอน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจการทําวิจัยชั้นเรียน จํานวน 65 คน
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5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีผลงานวิจัยส่งที่มีมาตรฐาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
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. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยชั้นเรียนสําหรับ ครู – อาจารย์ จํานวน 65 คน ใน
เดือนธันวาคม 2555
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํานวน 65 คน
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2
3
4

ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

8,400
13,000
6,500
5,000

32,900
32,900 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1. การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2. การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดําเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดําเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน และ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครู อาจารย์ จํานวน 65 คน ผ่ านการฝึ กอบรม มี ผลงานวิ จัยนวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ จํานวน 65 คน มีความรู้ความเข้าใจในการทําวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพของแต่ละแผนกวิชา สามารถ
นําไปใช้ในการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการเรียน การสอนของครู
อาจารย์ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์มากขึ้น
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แผนงานพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. ชื่อโครงการ การอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจัย
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นายมงคล ธุระ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การวิจัย เป็ น วิธีก ารค้ น หาความรู้ ความจริง โดยวิธีก ารที่ เ ชื่อ ถื อ ได้ และวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทําวิจัยปีละอย่างน้อย 2 เรื่อง ปัจจัยที่สําคัญอย่าง
หนึ่ง ในการทํา วิจัย ให้สํา เร็จ คือ ทุน วิจัย และการที่จ ะได้ทุน วิจัย นั้น ผู้วิจัย ต้อ งเขีย นโครงร่า งให้
ถูก ต้อ ง มีค วามเป็น ไปได้แ ละมีป ระโยชน์คุ้ม ค่า กับ งบประมาณที่ไ ด้รับ แต่ปัจ จุบัน นี้ค ณะครูข อง
วิท ยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ยังเขียนโครงร่างงานวิจัยยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงได้จัดทํา โครงการอบรมดัง กล่าว เพื่อ ขอรับ ทุน จากแหล่ง ทุน วิจัย
ต่าง ๆ นี้ขึ้นมา และเพื่อให้คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สามารถเขียนโครงร่างวิจัยได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพให้แ หล่ง ทุน วิจัย ได้พิจ ารณาอนุมัติทุน วิจัย ของคณะครูวิท ยาลัย เทคนิค เชีย งใหม่
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะครู อาจารย์ บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างการวิจัย
(Research proposal) ได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้คณะครู อาจารย์ บุคลากร สามารถจัดทําการเขียนโครงร่างการวิจัย (Research
Proposal) ได้ถูกต้อง
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํานวน 100 คน เข้ารับการอบรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้โครงร่างงานวิจัยที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ แหล่งทุนวิจัยยอมรับ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ทีม่ ีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
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. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ฝึกอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจัย ให้กับครู
อาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํานวน 100 คน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะกรรมการงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แต่ละแผนกวิชา จํานวน 100 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
8,400
20,000
10,000
4,000

42,400
42,400 บาท
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1. การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2. การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล โดยใช้ ซิปโมเดล (CIPP Model)
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ ผ ลงานวิ จั ย ที่ มี ร ะเบี ย บ วิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ ดี มี
ความเป็นไปได้ในการทําวิจัยให้สําเร็จ และประโยชน์ สมควรได้รับการอนุมัติให้ทําการวิจัยได้
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100 คน เข้าร่วมอบรมฯ และ
กําหนดรูปแบบการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจยั
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้รับรูปแบบการทําวิจัยที่มีระเบียบ วิธีการวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ในการทําวิจัย
ให้สําเร็จ และประโยชน์ สมควรได้รับการอนุมัติให้ทําการวิจัยได้
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงมุมวิชาการและห้องสมุดแผนกวิชาช่างยนต์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีนักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 800 คน และมีครู ครูพิเศษทั้งสิ้นจํานวน 25 คน การจัดการเรียนการสอนสําหรับแผนกวิชา
ช่ า งยนต์ เน้ น การบู ร ณาการแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกไป มีความรู้ทักษะ และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถออกไปศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพตามความถนัดในตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนประสบปัญหาในหลาย ๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรผู้ ส อนของแผนกวิ ช าช่ า งยนต์ จ ะต้ อ งศึ ก ษาถึ ง สภาพปั ญ หา
เพื่ อ หาทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาออกไป ศึ ก ษาต่ อ หรื อ เข้ า
สู่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพตามความต้องการอย่างแท้จริงต่อไป โครงการพัฒนา
ปรับปรุงมุมวิชาการและห้องสมุดแผนกช่างยนต์เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยด้านสื่อและกระบวนการใน การจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นมุม
สําหรับให้นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าทํางานที่ได้รับมอบหมายและเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจเป็น
การแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงมุมวิชาการและห้องสมุดของแผนกวิชาช่างยนต์
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมุมวิชาการและห้องสมุดของแผนกวิชาช่างยนต์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
พัฒนาปรั บปรุงมุมวิ ชาการและห้องสมุ ดของแผนกวิชาช่างยนต์ ขนาด 36 ตรม.
จํานวน 1 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ สามารถใช้มุมวิชาการและ
ห้องสมุดของแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และทํางานอื่น ๆ ได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นทีย่ อมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่า
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหาร
การจัดการในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุลมั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาปรับปรุงมุมวิชาการและห้องสมุดของแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าของแผนกวิชาช่างยนต์ วิธีการดําเนินงานโดยการพัฒนา
ปรับปรุงห้องเรียนที่มีอยู่เดิม
7.2. วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินงานโครงการ
4. ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
5. สรุปผลและรายงานผลโครงการ
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย จากนั้นรายงานผลและประเมินผลโครงการ
ให้สถานศึกษาทราบ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 จัดซื้อโต๊ะเรียน 20 ชุด
2 จัดซื้อเก้าอี้นั่งเรียน 20 ตัว
3 ทําตูใ้ ส่หนังสือ ขนาด 180 x 300 ซม.
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

20,000
10,000
20,000
50,000
50,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและควบคุมการดําเนินงานโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดการออกระหว่างเรียนของนักศึกษา ลดการมั่วสุม
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ได้ มุมวิชาการที่ปรับปรุงแล้วและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าขนาด 36 ตารางเมตร เพื่อรองรับนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรแผนกวิชา
ช่างยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาปรับปรุงมุมวิชาการและห้องสมุดของ
แผนกวิชาช่างยนต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า ในระดับดีขึ้นไป
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างยนต์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนิมิต รัศมี ครู และบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีนักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 800 คน และมีครู - ครูพิเศษทั้งสิ้นจํานวน 25 คน การจัดการเรียนการสอนสําหรับแผนกวิชา
ช่ า งยนต์ เน้ น การบู ร ณาการแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกไป มีความรู้ทักษะ และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถออกไปศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตามความถนัดในตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
สามารถดํ า รงตนอยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นอีก
โครงการหนึ่ ง ที่ มี เ ป้ า หมายชั ด เจนคื อ มุ่ ง แก้ ปั ญ หาไม่ ว่ า จะเป็ น ปั จ จั ย ด้ า นผู้ เ รี ย น ด้ า นผู้ ส อน ด้ า น
สภาพแวดล้อม หรือด้านสื่อและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ตอบปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้สําหรับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แหล่ง
การศึกษาและค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ต ถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่สถานศึกษา และสาขาวิชาจะต้อง
ให้บริการต่อบุคลากรและผู้เรียนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างยนต์
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ตของแผนกวิชาช่างยนต์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างยนต์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
พัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างยนต์
ขนาด 40 ตรม. จํานวน 1 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตและทํางานอื่นๆ ได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริม สร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นทีย่ อมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการส่อสารของส่วนราชการ
ควรจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกของส่วนราชการ
ให้มีคุณภาพ อย่างเช่น ให้มีระบบเสียงตามสาย ระบบ E - mail และInternet
สําหรับระบบงานสารบรรณก็ควรจัดให้มีการ On - Line ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหารการจัด
การในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุลมั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า
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7.2. วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
ดําเนินงานโครงการ
ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
สรุปผลและรายงานผลโครงการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ดําเนินการปรับปรุงห้อง IT ตามระเบียบของวิทยาลัย จากนั้นรายงานผลและ
ประเมินผลโครงการให้สถานศึกษาทราบ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

จ้างทําผนังห้องขนาด 30 ตารางเมตร
จ้างทําพื้นและประตู
จ้างทําฝ้าเพดานและระบบแสงสว่าง
จ้างทําโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเก้าอี้นั่ง 10 ชุด
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
100,000
100,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลความพึงพอใจหลังสิ้นเสร็จการดําเนินโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดการออกระหว่างเรียนของนักศึกษา ลดการมั่วสุมภายนอก
สถานศึกษา ซึง่ เป็นการลดความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สถานศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
ขนาด 40 ตารางเมตร และอินเตอร์เน็ตไม่ต่ํากว่า 10 หน่วย สามารถรองรับผู้เรียนได้ทั้ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตแผนกวิชา
ช่างยนต์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ตในระดับดีขึ้นไป
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนรินทร์ ศรีธิการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ปั จ จุ บั น จั ด การเรี ย นการสอนประเภท
ช่างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 800 คนในส่วนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาช่างยนต์ได้ดําเนินการจัดการศึกษาทั้งระดับ ปวส.(สายตรง) และปวส.(ม.6)
สามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของแผนกวิชาช่างยนต์
นั้น จําเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะฝึกงานเอนกประสงค์แผนกวิชาช่างยนต์
2. เพื่อปรับปรุงเครื่องยนต์ฝึกปฏิบัติ จํานวน 1 เครื่อง
3. เพื่อจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติ งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
4. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะฝึกงานเอนกประสงค์ สําหรับนักศึกษา จํานวน 1 ตัว
2. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ฝึกปฏิบัติ งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ จํานวน 1 เครื่อง
3. นักศึกษาจํานวนอย่างน้อย 30 คน/ภาคเรียน ฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ สําหรับวิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ ให้มีความพร้อม สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษาที่เรียนวิชางานเชื้อเพลิงแก๊ส
ยานยนต์ มีทักษะฝีมือ ความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นทีย่ อมรับ
ของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหาร
การจัดการในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะฝึกงานเอนกประสงค์จัดซื้อชุดฝึกแก๊สรถยนต์ ให้สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เขียนและขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ติดตามผลและตรวจสอบการดําเนินการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม และติดตามผลการดําเนินการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไป ตามระเบียบของของวิทยาลัย
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

โต๊ะฝึกงานอเนกประสงค์
ขนาด 150 x 80 x 80 เซนติเมตร
2 ชุดฝึกงานแก๊สรถยนต์
3 วัสดุปรับปรุง
1

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

10,000
30,000
10,000

10,000
50,000 บาท

40,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและควบคุมการดําเนินงานโครงการ ระหว่างดําเนินการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับประโยชน์จากโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเภทโต๊ะฝึกงานเอนกประสงค์ และชุดฝึกแก๊สรถยนต์ เครื่องยนต์ฝึกปฏิบัติที่มีสภาพพร้อมปฏิบัติ
สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กําหนด
ไว้การส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และประกอบอาชีพ ได้อย่างก้าวหน้า มีความสุขต่อไป
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะฝึกงานเอนกประสงค์แผนกวิชาช่างยนต์จํานวน 1 ชุด
และชุดฝึกปฏิบัติงานแก๊สรถยนต์ 1 ชุด เครื่องยนต์ฝึกปฏิบัติมีสภาพพร้อมใช้งาน 90 %
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เครื่องยนต์ฝึกปฏิบัติ โต๊ะฝึกงานเอนกประสงค์และชุดฝึกงานแก๊สรถยนต์ สามารถ
ใช้ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายประพันธ์ ยาวิลาศ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิ ชาช่ างยนต์ วิ ทยาลัยเทคนิ คเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชา
อุ ต สาหกรรมในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
มีนักเรียน นักศึกษาประมาณ 800 คน และมีครู - ครูพิเศษทั้งสิ้นจํานวน 25 คน การจัดการเรียน
การสอนสําหรับแผนกวิชาช่างยนต์ เน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้
เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกไป มีความรู้ทักษะ และความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกไปศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพตามความถนัดในตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนประสบปัญหาในหลาย ๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัย
ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
เป็นต้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรผู้สอนของแผนกวิชาช่างยนต์จะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหา
เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ถูกต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา
และสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรอรับการประเมินต่อไป
โครงการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลให้ใช้งาน
ได้ ต ามปกติ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งยนต์ ป ฏิ บั ติ ก ารของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลจํานวน 5 เครื่อง
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องยนต์สําหรับฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 5 เครื่อง สําหรับวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
และงานซ่อมเครื่องยนต์เพื่อใช้เครื่องยนต์ในการปฎิบิติงานของนักเรียนนักศึกษาได้ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนนักศึกษา
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5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลให้มีความพร้อม สําหรับจัดการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาช่างยนต์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555–2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ท2ี่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ให้สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา ทําให้การบริหาร
การจัดการในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล ให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
การเรียนรู้
7.2. วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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
มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
ดําเนินงานโครงการ
ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
สรุปผลและรายงานผลโครงการ
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8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม และติดตามผลการดําเนินการโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไป ตามระเบียบของของวิทยาลัย
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

วัสดุปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล วิชางาน
1 เครื่องยนต์ดีเซลและวิชางานซ่อม
เครื่องยนต์ จํานวน 5 เครือ่ ง

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน

25,000

25,000
25,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามและควบคุมการดําเนินงานโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสะดวกสบาย ในการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลยังสามารถส่งเสริม
การประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีศักยภาพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลจํานวน 5 เครื่องสําหรับใช้ในวิชางานเครื่องยนต์
ดีเซลและงานซ่อมเครื่องยนต์ สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา และครูผสู้ อนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเครื่องมือวัดละเอียด
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายชายชาญ ปิงเมือง , คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บัน นี้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลักสู ต รของแผนกวิช าช่า งกลโรงงานนั้น ได้ มี
การจัดการเรียนการสอนในวิชาวัดละเอียดซึ่งเป็นวิชาที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในวิชาชีพช่าง
กลโรงงานเพราะต้องมีการใช้งานทางด้านการวัดละเอียดเป็นหลักในการวัดชิ้นงานในกระบวนการผลิต
ที่ต้องมีการฝึกทักษะฝีมือในการวัดให้เกิดความชํานาญ เพื่อให้งานวัดมีคุณภาพและมาตรฐาน ส่วน
การจัดการเรียนการสอนวิชาการวัดละเอียดนั้นก็จําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ สําหรับ
การฝึกทักษะในการวัดให้เหมาะสมและเพียงพอด้วย จึงจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของ
นักเรียนและนอกจากนี้ก็ยังต้องมีองค์ประกอบหรือสภาพแวดล้อมด้านอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมทั้ง
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับการวัดด้วยเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงแม่นยําในการวัดให้มาก
ที่สุด ทั้งนี้สภาพการใช้งานของห้องวัดละเอียดของแผนกวิชาช่างกลขณะนี้ ซึ่งได้มีการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว ทําให้เครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้งานอยู่เกิดการชํารุดเสียหาย
ไปเป็นจํานวนมากจึงทําให้ขาดโต๊ะเก้าอี้ที่จะใช้ในการเรียนการสอนวิชาวัดละเอียด และโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชานี้ ทําให้ผู้เรียนไม่ค่อยมีสมาธิในการ
เรียนเพราะนั่งไม่สะดวกสบายและเมื่อยตัว จึงส่งผลทําให้การฝึกทักษะในการวัดละเอียดไม่ค่อย
สมบูรณ์เรียบร้อยเท่าที่ควร ดังนั้นแผนกวิชาช่างกลโรงงานจึงเห็นว่า การปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้ที่จะใช้กับ
ห้องวั ด ละเอี ย ดนี้ มี ค วามจํ า เป็น อย่างมาก ที่ จ ะทําให้ ผู้เ รีย นมี ค วามตั้ งใจในการเรี ย นมากขึ้ น และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนทําให้เกิดทักษะฝีมือและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นของนักเรียนได้
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนที่ใช้กับงานเครื่องมือวัด
2. เพื่อให้การฝึกปฏิบัติการวัดละเอียดมีประสิทธิภาพ มีทักษะและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ได้โต๊ะหินแกรนิต จํานวน 11 ตัว (ห้องวัดละเอียด 2 ห้อง)
2. ได้เก้าอี้นั่งเรียน จํานวน 60 ตัว (ห้องวัดละเอียด 2 ห้อง)
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ห้องเรียนวัดละเอียดมีความเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา ทําให้นักเรียน
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และสะดวกยิ่งขึ้น
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. นักเรียนมีทกั ษะฝีมือและเกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ดีขึ้น
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ ประจําห้องวัดละเอียด
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ออกแบบห้องปฏิบัติ
2. เขียนโครงการ เสนอโครงการ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 โต๊ะปฏิบัติการวัดละเอียด 11 ตัว
2 เก้าอี้ปฏิบัติการ 60 ตัว
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

47,200
34,800
82,000
82,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. ติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
2. รายงานผลสรุปผลโครงการต่อวิทยาลัย
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะปฏิบัติงานสําหรับงานประลองที่ใช้เครื่องมือวัดละเอียดมีความเหมาะสมกับการเรียน
ทําให้งานทีว่ ัดได้มีความเที่ยงตรงแม่นยํา
2. นักเรียนนักศึกษามีความสะดวกสบายและมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะมีครุภัณฑ์
โต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสมจึงทําให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ห้องปฏิบัติงานกระบวนการวัดละเอียด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 2 ห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การใช้งานมีความเหมาะสมกับสภาพของรายวิชา ทําให้การฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
และผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ จัดสร้างห้องปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษ แผนกวิชาช่างโลหะการ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างโลหะการ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนพดล กํามะหยี่ , คณะครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ แผนกวิชาช่างโลหะการ
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมแผนกวิชาช่างโลหะการ อยู่ในสภาพแออัด การระบายอากาศ
ทํางานไม่สมบูรณ์ เกิดการชํารุดของโครงสร้างเนื่องจากใช้งานมานานระบบแสงสว่างยังไม่เพียงพอ
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปปฏิบัติงานเชื่อม ดังนั้น ทางแผนกวิชาช่าง
โลหะการจึงเล็งเห็นความสําคัญปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ
และให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้หอ้ งปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษที่ปลอดภัย
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้ห้องปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษที่ปลอดภัย จํานวน 1 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา มีพื้นทีห่ ้องเรียนที่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น
2. มีบรรยากาศที่ดี มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และสร้างความปลอดภัยให้
แก่คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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6.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
6.6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการสํารวจพื้นที่ โรงงานส่วนที่เป็นด้านงานเทคโนโลยีงานเชื่อม วางแบบ
เพื่อกําหนดขนาดและจํานวนบูช
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. ออกแบบห้องปฏิบัติ
2. เขียนโครงการ เสนอโครงการ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้า และครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าวัสดุและค่าแรงในการสร้างห้อง
ปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษ
จํานวน 1 ห้อง
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

200,000
200,000
200,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. ติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
2. รายงานผลสรุปผลโครงการต่อวิทยาลัย
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้ห้องปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษที่ปลอดภัย จํานวน 1 ห้อง
2. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างโลหะการ จํานวน 300 คน ได้ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ทีป่ ลอดภัย
3. ได้สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
4. นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ห้องปฏิบัติงานกระบวนการเชื่อมพิเศษ เพื่อใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 1ห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้พื้นที่สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเชื่อมพิเศษ แผนกวิชา
ช่างโลหะการที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ห้องเรียนตัวอย่าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายนพดล ภูเขา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. นายแสงสุรยิ า สมเกตุ
2.3 สถานที่ดาํ เนินการ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกเมคคาทรอนิกส์จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร และมีจํานวน นักเรียน
เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2555 ทําให้จําเป็นต้องมีปรับปรุงห้องเรียน ทางแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
จึงได้จัดทําห้องเรียนทฤษฏีตัวอย่างประจําแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
การใช้งาน้องเรียนของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพื่อทําห้องเรียนตัวอย่างประจําแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. เพื่อให้นักศึกษา มีกิจจะลักษณะที่ดีในการเรียนการสอน
3. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อเป็นการพัฒนาแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ และสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อเข้าสู้ระบบ งานประกันคุณภาพ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องขยายเสียงสําหรับการเรียนการสอน
จํานวน 1 ชุด
3. คอมพิวเตอร์PC
จํานวน 1 ชุด
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จํานวน 1 ชุด
5. โต๊ะพับ ขนาด 150x75x75
จํานวน 12 ตัว
6. เก้าอี้เบาะจัดเลี้ยง
จํานวน 40 ตัว
7. ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟต
จํานวน 1 ใบ
8. ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ใบ
9. ตู้เอกสารทึบ ขนาด 90x45x182 cm
จํานวน 2 ใบ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้สอนสามารถใช้ห้องเรียนภาคทฤษฎี ในการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. นักศึกษามีห้องเรียนภาคทฤษฎีใช้อย่างเพียงพอ
6. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๗๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวะศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับให้บริการผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแสดล้อมและ
ภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบงานพัสดุ เพื่อสร้างเป็นห้องเรียนตัวอย่างแผนกต่อไป
7.2 แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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1. นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดําเนินการพร้อมกําหนดคุณลักษณะ
3. ดําเนินการจัดซื้อ และติดตั้ง
4. สรุปผลการดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นักศึกษาและบุคลาการแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์PC 1 ชุด
ตู้เอกสารทึบขนาด 90x45x182 cm 2 ใบ
เครื่องขยายเสียงสําหรับการเรียนการสอน 1 ชุด
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด
โต๊ะพับขนาด 150x75x75 12 ตัว
เก้าอี้เบาะจัดเลี้ยง 40 ตัว
ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 1 ใบ
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 1 ใบ

3
4
5
6
7
8
9

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน
20,000
15,000

12,600
3,600
4,300
18,000
18,000
4,400
4,400

65,300
100,300 บาท
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากคุณภาพและการทดลองใช้งานตามสภาพจริง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้อุปกรณ์ตรงตามคุณลักษณะในการใช้งานจริง
2. นักศึกษาได้ห้องเรียนทฤษฎีที่สามารถเรียนได้อยากเป็นกิจจะลักษณะ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้อุปกรณ์เครื่องมือตรงตามคุณลักษณะทั้ง 9 รายการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างเพียงพอ
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุถาวร (เก้าอี้ประจําห้องเรียน)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว
ว่าที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้สถานที่ อาคาร 3 เปิดทํา
การเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันได้มีนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ทําให้มีการใช้ห้องเรียน
เป็นประจําทุ กวั น จึ งทํา ให้เก้าอี้ที่ ใ ช้ป ระจําห้องเรียนเกิ ดชํารุดและเสียหาย ทางแผนกวิ ชาช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงจัดทําโครงการพัฒนาห้องเรียน โดยการจัดซื้อเก้าอี้ใหม่ เพื่อทดแทนเก้าอี้เดิมที่อยู่
ในสภาพชํารุดเสียหายซ่อมแซมไม่ได้
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวร (เก้าอี้) ในห้องเรียนประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
เพิ่มเก้าอี้สําหรับห้องเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 9 ห้อง ให้เพียงพอ
ต่อจํานวนนักเรียนนักศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาห้องเรียนประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานด้าน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน แต่งตั้งดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนงานพัสดุ เมื่อ
ได้รับของก็เริ่มนําไปใช้งานในห้องเรียน สรุปผลการดําเนินการ รายงานผลการดําเนินการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน

1. เก้าอี้โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มด้วยหนัง PVC
2. เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง เกรด A
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน
22,500
17,500

40,000
40,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากแบบรายงานผลโครงการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ห้องเรียนประจําแผนกอิเล็กทรอนิกส์มีเก้าอี้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนนักศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เก้าอี้สําหรับห้องเรียนประจํา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 9 ห้อง เพียงพอ
ต่อจํานวนนักเรียนนักศึกษา
11.2 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ห้ อ งเรี ย นประจํ า แผนกวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี เ ก้ า อี้ ที่ ส ามารถรองรั บ จํ า นวน
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนได้

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายพงษกร ศรีมณี ครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบในปัจจุบันมีสภาพห้องที่ไม่เหมาะสม
เอื้ออํานวยต่อการเรียน ทั้งขนาดพื้นที่ต่อจํานวนนักเรียนนักศึกษา และความพอเพียงของจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํ าให้ การเรียนการสอนขาดประสิท ธิภาพ ดั งนั้นทางแผนกจึงเสนอโครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ให้มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสม
ต่อจํานวนนักเรียน และขนาดพื้นที่ห้องมีขนาดเหมาะสมต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อการเขียนแบบ
4. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีจํานวนคอมพิวเตอร์เพิ่มจํานวน 10 เครื่อง และเหมาะสมต่อจํานวนนักศึกษา
2. ห้องสามารถจุจํานวนนักเรียน นักศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 40 คน
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครือ่ ง ภายในห้องเขียนแบบ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น
2. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนการสอนมากขึ้น
3. นักศึกษามีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งความรู้สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ชองสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสําหรับการเรียนการสอนเขียนแบบ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 5 เครื่อง
2 เครือ่ งปรับอากาศ 28,000 BTU. 2 เครื่อง
3 ค่าจ้างเหมากั้นห้องทาสีพร้อมวัสดุ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดําเนินงาน

งบลงทุน
90,000
80,000

งบอื่น ๆ

30,000
30,000 170,000
200,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสอบถามผู้ใช้งานและสังเกตการใช้งาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบที่ได้ขนาดมาตรฐานเหมาะสมต่อ จํานวน
นักศึกษา 40 คน
2. มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 10 เครื่องและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
3. บรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีห้องปฏิบัติการที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 40 คน
2. ได้คอมพิวเตอร์สําหรับเขียนแบบ 10 เครื่อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีประสิทธิภาพและทักษะในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์
นายอนุชาติ รังสิยานนท์
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
ห้องฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องศึกษา
ค้ น คว้ า และทดลองบนระบบเครื อ ข่ า ยและระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยตรง และตลอดเวลาที่ ใ ช้ ใ น
การศึ ก ษา ทํ า ให้ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยในการจั ด การเรี ย นการสอน
สาขาวิชาฯ จึงต้องทําการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
2. เพื่อให้บริการการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตในระบบเครือข่ายของสาขาวิชาฯ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในห้องฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 6 ห้อง
2. นักศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับบริการการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
จํานวน 300 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการการสื่อสารข้อมูลสามารถใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7 วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
รวบรวมข้อมูลที่จะพัฒนาฯ และทําโครงการเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สายให้หอ้ งปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 6 ห้อง ให้แล้วเสร็จ
ทําการทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8 ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.2 ด้านบุคลากร
บุคลากรสาขา และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1 อุปกรณ์ Wireless N Access Point
(TP-LINK-WA901ND) ขนาด
300Mbps จํานวน 13 ตัว
2 อุปกรณ์ Wireless N
PCI Adapter (TP-LINK-WN751ND)
ขนาด 150Mbps จํานวน 30 การ์ด

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

39,000
24,000

63,000
63,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9 การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ออกแบบสํารวจ สอบถาม ประเมินผลการใช้งาน จากครู อาจารย์ และนักศึกษาที่ใช้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
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10 ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ให้บริการเทคโนโลยีทางด้านวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการของ นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ให้บริการอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ Web Server, File Server แก่นักศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. งานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. งานการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
11 ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในห้องฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวนไม่ต่ํากว่า 4 ห้อง
2. นักศึกษา ครูและบุคลากร ได้รับบริการการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต จํานวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการการสื่อสารข้อมูลสามารถใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่พึงพอใจ
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แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องสมุดอินเตอร์เน็ตของสาขาวิชา
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์
นายสมชาย ใจกันทะ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแหล่งค้นความความรู้ที่เป็นหนังสือหรือเอกสารที่ให้บริการอยู่ในห้องสมุดกลาง ที่มี
จํานวนมากยากแก่การค้นหา และต้องใช้เวลาในการค้นหาหรือนําไปใช้งานไม่สะดวก อีกทั้งมีขนาด
และน้ําหนัก ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษา ทําให้มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน การ
ดําเนินการให้บริการความรู้ต่างๆ แทนหนังสือที่ทําจากกระดาษจริง แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการสื บค้ นข้ อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่ใ ห้บริการในห้องสมุดกลางมีจํานวนจํากัด ขณะที่จํานวน
ผู้ใช้งานมีมาก ทําให้ไม่สามารถสืบค้นได้อย่างอิสระและละเอียดถี่ถ้วน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะวางพร้อมเก้าอี้สําหรับใช้สืบค้นข้อมูล
2. เพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ ภายในสาขาวิชาฯ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีห้องสมุดอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะห้องละ 4 เครื่อง จํานวน 1 ห้อง
2. สามารถให้บริการการสืบค้นข้อมูลแก่ครูอาจารย์และนักศึกษา จํานวน 150 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีห้องสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทศั นียภาพภายในห้องสวยงาม ชวนให้น่าเข้าใช้บริการ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 3 เรื่องการพัฒนาห้องค้นคว้า ศึกษา วิจัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบทแผน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ รวมทั้งพัฒนาภูมิทศั น์ภายในห้อง
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ จํานวน 4 เครื่อง
2 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด
3 พัฒนาภูมทิ ัศน์ของห้อง

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

67,000
15,000
18,000

33,000
100,000 บาท

67,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ออกแบบสํารวจ สอบถาม ประเมินผลการใช้งาน จากครู-อาจารย์ และนักศึกษาที่ใช้บริการ
ห้องสมุดอินเตอร์เน็ตของสาขาวิชา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศได้อย่างเพียงพอและสนองตอบความต้องการของ นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6. ให้บริการอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ Web Server, File Server แก่นักศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. ให้บริการเพื่อช่วยให้งานการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีห้องสมุดอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะห้องละ 4 เครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
2. สามารถให้บริการการสืบค้นข้อมูลแก่ครูขอาจารย์และนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า 80 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีห้องสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทัศนียภาพภายในห้องสวยงาม ชวนให้น่าเข้าใช้บริการ
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสันติสุข ศรีเกิน หัวหน้าแผนกวิชาฯ
คณะครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องอินเตอร์เน็ต แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3. หลักการและเหตุผล
ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นห้องที่นักศึกษาใช้ค้นคว้าข้อมูลความรู้ทางวิชาการซึ่ง
วิทยาลัยฯ โดยผู้อํานวยการได้อนุเคราะห์เครื่องเริ่มต้นจํานวน 3 เครื่อง แต่เนื่องจากแผนของ
วิทยาลัยฯ ได้ให้จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มจํานวนขึ้นตามลําดับ ซึ่งทางแผนกฯ ได้ทําการพัฒนา
แลปรับปรุงห้อง เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโต๊ะและเก้าอี้สําหรับการใช้ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สําหรับวิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ได้โต๊ะยาวสําหรับวางคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 ตัว
2. เดินปลั๊กเสียบสายคอมพิวเตอร์
จํานวน 24 ชุด
3. ได้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
4. ได้บอร์ดประกาศห้องอินเตอร์เน็ต
จํานวน 2 บอร์ด
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้และสื่อการเรียนที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ท ตามระเบียบพัสดุกําหนด เพื่อสําหรับการเรียน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินการโครงการ
4. สรุปและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นายสันติสุข ศรีเกิน และครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 4 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน

1. โต๊ะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เก้าอี้จํานวน 24 ชุด
2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด
3. บอร์ดประจําห้องอินเตอร์เน็ต จํานวน 2
บอร์ด

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

50,000
42,000
8,000

58,000
100,000 บาท

42,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จะมีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับห้องเรียนที่ปรับปรุงขึ้นว่า ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษามากน้อยเพียงใด
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10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้ใช้ห้องอินเตอร์เน็ตที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้
2. แผนกวิชาฯได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร้อยละ 60%
ได้เรียนรู้และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในการสืบค้นข้อมูลอย่างทั่วถึง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าช่ า งเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ได้ มี
การพัฒนาความรู้และได้ใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัย
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แผนงานพัฒนาครุภัณฑ์สถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อไมโครโฟนแบบไมค์ลอยหนีบคู่สําหรับการสอนในห้องเรียน
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสันติสุข ศรีเกิน หัวหน้าแผนกวิชาฯ
คณะครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในห้องเรียนการสื่อความหมายโดยเฉพาะเรื่องเสียงถ้าได้ยินชัดเจนย่อมทํา
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนไมค์ลอยตัวครูผู้สอนสามารถแสดงอิริยาบถใน
การสอนได้หลายรูปแบบแทนที่จะนั่งโต๊ะสอนอย่างเดียวช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย
4. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อไมค์ลอยแบบหนีบคู่ UHF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้ไมค์ลอยแบบหนีบคู่ UHF จํานวน 5 ชุด สําหรับการสอน 5 ห้องเรียน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการสอน สําหรับการสอน 5 ห้องเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานส่วน
ราชการ
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ ตามวงเงินที่กําหนด ตรวจสอบตามคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์ติดตั้งและตรวจสอบก่อนการใช้งาน สรุปและรายงานผล
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินการโครงการ
4. สรุปและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นายสันติสุข ศรีเกิน และครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 4 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

1 ไมค์ลอยหนีบคู่ UHF จํานวน 5 ชุด

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

24,000

24,000
24,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
มีการตรวจสอบตามข้อกําหนดของครุภัณฑ์ และประสิทธิภาพการใช้งาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้ไมค์ลอยแบบหนีบคู่ UHF จํานวน 5 ชุด
2. ได้เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเรียนการสอนด้านเสียงให้ชัดเจน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ไมค์ลอยแบบหนีบคู่ UHF จํานวน 5 ชุด
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเรียนการสอนด้านเสียงให้ชัดเจน
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แผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายนพพร จินะกา หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. คณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
อาคาร 8 ชั้น 2
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเดิมอยู่อาคาร
เทคโนโลยีชั้น 4 จํานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งทางแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์มีการขยายและปรับปรุง
ห้องเรียนทําให้ห้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคจํานวน 2 ห้องคือ ห้อง 744 และ 743 ต้องทําการย้าย
สถานศึกษาได้ลงมติที่ได้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้วางแผนการย้าย
พร้อมดําเนินการจัดการปรับปรุงห้องเรียนให้ เพียงพอต่อการเรียนการสอน และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาห้องเรียนให้เพียงพอแก่ความต้องการ
2. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ติดตั้งพัดลมติดผนัง จํานวน 15 ตัว เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมสําหรับ
การเรียนการสอน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ห้องเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. นักเรียนนักศึกษามี ห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคใช้อย่างเพียงพอ
3. ได้เครื่องปรับอากาศสะดวกสบายในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที1่ ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการเรียนอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและกาใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปรับปรุงห้องเรียน เขียนแบบแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน สําหรับการเรียนการสอน
7.2 ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูแผนกวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

1. พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
31,800
จํานวน 15 ตัว พร้อมค่าติดตั้ง
รวม
31,800
รวมเป็นเงินทังสิ้น
31,800 บาท
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากคุณภาพและการทดลองใช้งานตามสภาพจริง
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้เครื่องปรับอากาศตรงตามคุณลักษณะในการใช้งานจริง
2. นักศึกษาได้ห้องเรียนและบรรยากาศที่ดีและทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 15 ตัว
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้เครื่องปรับอากาศดีและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียน E-learning แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดําเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
หมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นางระวีวรรณ สุนทรศารทูล
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
หมวดวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น ทั้งนีเ้ พื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงห้องเรียน E - Learning ของแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เพราะใช้มานานแล้ว
2. เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอสําหรับผู้เรียน ซึง่ มีจํานวนมาก
3. เพื่อให้ห้องเรียนมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนการสอน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีแสงสว่างเพียงพอกับการเรียนการสอน
2. ได้โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
จํานวน 40 ชุด
3. ได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จํานวน 40 เครื่อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้ปรับปรุงห้องเรียน e-learning เพื่อนํามาใช้ใน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มสี ื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๙๙
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของแผนกสามัญสัมพันธ์
7.2 วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. ดําเนินการจัดซื้อ
3. ติดตามประเมินผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก ครูผู้สอน ผู้เรียน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

1 ชุดโต๊ะ เก้าอี้วางคอมพิวเตอร์ 40 ชุด

80,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

80,000

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

80,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียนของนักศึกษาและจากผลการเรียน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ สําหรับการเรียนการสอน และผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีอุปกรณ์สอื่ การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนครูและผู้เรียน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากมีอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
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“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ ประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุพรรณ แก้วฝั้น หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายบุญรัตน์ เตวิยะ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(ประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2)
น.ส.นิตพาภรณ์ แต้มลึก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ

ห้องอินเตอร์เน็ต 2

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ ประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2 ชํารุดเสียหายเป็น
จํานวนมาก ซึ่งเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงทําให้เก้าอี้ในห้องอินเตอร์เน็ต 2 ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ใช้งาน จึงจําเป็นต้องซื้อใหม่ เพื่อทดแทนโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ ที่ชํารุด
เสียหายไปและเพื่อเพิ่มความสะดวก สบายให้กับผู้ใช้งานห้องอินเตอร์เน็ต 2 ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดแทนเก้าอี้ที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน
2. เพื่อทดแทนโต๊ะที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน
3. เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานห้องอินเตอร์เน็ต
4. เพื่อตอบสนองการใช้งานอินเตอร์เน็ตของครูและนักเรียน นักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 5 ลูกล้อ แบบพนักพิง จํานวน 40 ตัว ใช้งานในห้องอินเตอร์เน็ต 2
2. มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 x 60 x 5 ซม. จํานวน 40 ตัว ใช้งานในห้องอินเตอร์เน็ต 2
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ สามารถใช้งานห้องอินเตอร์เน็ต 2
ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และสามารถผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการให้บริการวิชาการวิชาชีพ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินการสั่งซื้อเก้าอี้และโต๊ะตามระเบียบของงานพัสดุ และติดตั้งเก้าอี้และโต๊ะ
ประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 5 ลูกล้อ แบบพนักพิง
จํานวน 40 ตัว
2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็ก
ขนาด 80 x 60 x 75 ซม. จํานวน 40 ตัว

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

80,000
100,000

180,000
180,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ออกแบบสํารวจ สอบถาม ประเมินผลการใช้งาน จากครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องอินเตอร์เน็ต 2
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีเก้าอี้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน จํานวน 40 ตัว
2. มีจํานวนเก้าอี้คอมพิวเตอร์เพียงพอและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานห้องอินเตอร์เน็ต 2
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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3. การเข้ารับการอบรม ของครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา มีเจตคติที่ดีในการใช้ห้อง
4. การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีเก้าอี้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะที่ได้กําหนดไว้และมีโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะที่ได้กําหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องอินเตอร์เน็ต 2 เพิ่มมากขึ้น

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องอินเตอร์เน็ต 2 และห้อง Server
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
สุพรรณ แก้วฝั้น หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายบุญรัตน์ เตวิยะ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.นิตพาภรณ์ แต้มลึก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ

ห้องอินเตอร์เน็ต 2 อาคารใหม่

3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอาคารใหม่ทกี่ ําลังจะสร้างเสร็จ ยังไม่มีระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต ประจํา
ห้องอินเตอร์เน็ต 2 ซึ่งในห้องนี้จําเป็นต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ทั้งหมด
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผูใ้ ช้บริการห้อง
อินเตอร์เน็ต 2
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองการใช้งานอินเตอร์เน็ตของครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษา
2. เพื่อให้แสงสว่างแก่ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้งานประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2 อาคารใหม่
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้งาน
ห้องอินเตอร์เน็ต 2 ได้อย่างสะดวกสบาย
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการให้บริการวิชาการวิชาชีพ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของงานพัสดุ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
อินเตอร์เน็ต ประจําห้องอินเตอร์เน็ต 2
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1

ค่าติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์, ระบบ
อินเตอร์เน็ต

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

170,0000

170,000
170,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ออกแบบสํารวจ สอบถาม ประเมินผลการใช้งาน จากครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องอินเตอร์เน็ต 2
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานในห้องอินเตอร์เน็ต 2
2. มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ดี เพื่อการใช้งานในห้องอินเตอร์เน็ต 2
3. มีแสงสว่าง ไว้ใช้งานในห้องอินเตอร์เน็ต 2 จากการติดตั้งระบบไฟฟ้า
4. มีอินเตอร์เน็ตไว้ใช้งาน ในห้องอินเตอร์เน็ต 2 จากการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณลักษณะตาม SPEC ที่ได้กําหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการใช้งานห้องอินเตอร์เน็ต 2
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แผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุพรรณ แก้วฝั้น หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายเชาวลิต นุชนารถ หัวหน้างานอาคารสถานที่
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
อาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 8,
อาคารช่างโลหะการ,
อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1,
อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2,
อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่วิทยาลัยฯ โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ติดตั้งสายระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เมื่อปี พ.ศ.2545 เป็นเวลา 8 ปีมาแล้ว จึงทําให้สายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เสียหาย เนื่องจากสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บรรจุอยู่ในท่อแขวนระหว่างอาคาร จึงทําให้สาย
หมดสภาพ ดังนั้นงานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ จึงเห็นว่า ควรปรับปรุง โดยการเปลี่ยนสายระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 , อาคาร 2, อาคาร 8, อาคารช่างโลหะการ, อาคารช่างกลโรงงาน 1,
อาคารช่างกลโรงงาน 2 และอาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงสายระบบคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน
2. เพื่อทําระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน
3. เพื่อทําระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังอาคาร 1
จํานวน 120 เมตร
2. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังอาคาร 2
จํานวน 100 เมตร
3. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังอาคาร 8
จํานวน 300 เมตร
4. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังแผนกวิชา
ช่างโลหะการ จํานวน 300 เมตร
5. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน 1 จํานวน 200 เมตร
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6. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังแผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง จํานวน 250 เมตร
7. เดินสายระบบคอมพิวเตอร์จากห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไปยังแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าจํานวน 150 เมตร
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. แต่ละแผนกฯและทุกอาคาร สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์
2. มีสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดกาและ
การให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของงานพัสดุ และติดตั้งสายไฟเบอร์ตามอาคารต่าง ๆ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 คน
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

1

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ในการติดตั้ง
จํานวน 11 ลิงค์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอื่น ๆ

210,000
210,000
210,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดําเนินการติดตามประเมินผลข้อมูล ส่งให้วิทยาลัยฯ หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
อาคาร 1 , อาคาร 2, อาคาร 8, อาคารช่างโลหะการ, อาคารช่างกลโรงงาน 1, อาคารช่างกล
โรงงาน 2 และอาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จํานวน 1,420 เมตร
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เดินสายระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก ตามอาคารต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ
ตามที่ได้กําหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง
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แผนงานพัฒนาครุภัณฑ์สถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ดาํ เนินงาน
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวางแผนงานและงบประมาณ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายเรืองศิลป์ พี่งพุ่มแก้ว
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติรายการครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ที่
ขอซื้อตามวัตถุประสงค์ของโครงการและความจําเป็น แต่เนื่องจากมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทํา
ให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยเงิ น รายได้ ข อง
สถานศึกษา โดยรวมรายการครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดซื้อไม่ทันในปีงบประมาณที่ผ่าน กับรายการครุภัณฑ์ที่
ต้องการในปีงบประมาณ 2556 มารวมและจัดทําเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2556 เพื่อให้แผนกวิชาต่างๆ ได้รับครุภัณฑ์ที่ต้องการและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
แผนกวิชาตามวัตถุประสงค์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แผนกวิชาและหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแผนกวิชาและหน่วยงานที่ขอรายการครุภัณฑ์
3. เพื่อทดแทนรายการครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและหน่วยงานที่ขอมา
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2556 ตามโครงการ จํานวน 90 รายการ
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แผนกวิชาและหน่วยงานที่ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้รับครุภัณฑ์ที่ขอ ทําให้มีประสิทธิใน
การทํางานตามภาระหน้าที่สูงขึ้น
6. สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้ /โครงการ
6.1 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจข้อที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ท1ี่ พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียนให้เป็นทีย่ อมรับของ
ตลาดแรงงาน
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามชั้นปี
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ ให้ครบทั้ง 90 รายการ
7.2 วิธีดําเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
8.2 ด้านงบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา (งบลงทุน)
ตามตารางสรุปรายการครุภัณฑ์จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556 (ภาคผนวก )
จํานวน 90 รายการ วงเงิน 8,535,050 บาท
9. ติดตามประเมินผลโครงการ
จากการสังเกตและสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
แต่ละแผนกได้รบั ครุภัณฑ์การศึกษา เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
10.2 ผลลัพธ์
1. เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับผู้เรียน และตลาดแรงงาน
2. นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือมากขึ้น
3. นักศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการไม่น้อยกว่า 80 รายการ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนกวิชาได้ครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาที่กาํ หนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า (อาคาร 5)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายอินชัย จันทะกี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ดาดฟ้าแผนกช่างไฟฟ้า (อาคาร 5)
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างไฟฟ้า มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อ
จํานวนผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนซึ่งถูกจัดไว้ตามหลักสูตร ประกอบ
กับห้องปฏิบัติการงานไฟฟ้าเบื้องต้น (ห้อง 741,742) ทางแผนกวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ขอ
เข้าใช้พื้นที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จึงจําเป็นที่จะต้องต่อเติมห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น
ขึ้นมาใหม่โดยใช้พื้นที่บนดาดฟ้าแผนกช่างไฟฟ้า ซึ่งมีหลังคาคลุมไม่เต็มพื้นที่ ดังนั้นแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้า จึงเสนอโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการงานไฟฟ้าเบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น และห้องงานบริการไฟฟ้า ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติของนักเรียนและนักศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้าให้เต็มพื้นที่
2. เพื่อใช้เป็นพื้นที่สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น วิชาเครื่องกลไฟฟ้า
เบื้องต้น และวิชางานบริการไฟฟ้า
3. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. พื้นที่หลังคาคลุมดาดฟ้าขนาด 267 ตารางเมตรได้รับการมุงกระเบื้อง
2. นักศึกษาที่เรียนวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับ ปวช. ภาคเรียนละ 160 คน
ได้รับความสะดวกสบายในการเรียน
3. นักศึกษาที่เรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับ ปวช. ภาคเรียนละ 40 คน
ได้รับความสะดวกสบายในการเรียน
4. นักศึกษาที่เรียนวิชา งานบริการไฟฟ้า ระดับ ปวช. ภาคเรียนละ 40 คน
ได้รับความสะดวกสบายในการเรียน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ใช้เป็นพื้นทีห่ ้องปฏิบัติการงานไฟฟ้าเบื้องต้นทดแทน (ห้อง 741,742)
2. ดาดฟ้าสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนการสอน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการ อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้ สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 4 ในการบริหารจัดการระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของส่วนราชการมาใช้ใน
การบริหารงาน
มีการตรวจสอบถ่วงดุลเกี่ยวกับแผนงาน เช่น ให้มีปฏิทินการจัดทําแผนงานประจําปี
มีการพิจารณาแผนงานตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน และแก้ไขปรับปรุงได้ และ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และตรวจสอบการบริหารภายในเกี่ยวกับบัญชีการเงิน การใช้งบประมาณ การใช้
ทรัพยากรของทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้าให้เต็มพื้นที่การใช้งานเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน ในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น และงานบริการไฟฟ้า
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 งานต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้า
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

229,750
229,750
229,750 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
การควบคุมการปฏิบัติงานของช่างซ่อม
10.ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ได้พื้นที่การใช้งานสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกลไฟฟ้า
เบื้องต้น และงานบริการไฟฟ้า และมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดสําหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในรายวิชาดังกล่าว รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้มุงหลังคาพื้นที่ดาดฟ้าขนาด 267 ตารางเมตร
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น และงานบริการไฟฟ้า
มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
2. ห้องปฏิบัติการงานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น และงานบริการไฟฟ้า
มีความเหมาะสมสําหรับใช้ในการเรียนการสอน
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2 .ผู้รับผิดชอบโครงการและสถานที่ดําเนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวญาณี ทําบุญ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องเรียนชั้น 4 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3.หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ความชํ า นาญในรายวิ ช าและเนื้ อ หานั้ น ๆ แล้ ว สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก็ เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันห้องเรียนชั้น 4
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีวัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอน
จึงทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีข้อจํากัด จึงทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้ ง สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต่ อ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะติ ด ตั้ ง
โปรเจคเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งม่านบังแดด และซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง เนื่องจาก
เครื่องโปรเจคเตอร์ สามารถฉายสื่อการสอนขึ้นให้นักเรียนทั้งห้องได้เห็นและเข้าใจกันอย่างทั่วถึง
ชัดเจนและถูกต้องไปพร้อมๆ กันเพื่อแก้ปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกัน ความไม่ชัดเจนของเนื้อหารายวิชา
ของนักเรียนในห้อง และสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการเรียน จึงมีผลกระทบต่อความตั้งใจ สมาธิ
และการเรียนรู้ของนักเรียน จึงแก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งผ้าม่านบังแดดให้
เหมาะสมกับสภาพแสงสว่างในห้องเรียน และจัดเก้าอี้ให้เป็นเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงเพื่อให้
นักศึกษานั่งเรียนอย่างมีสมาธิมากกว่าเดิม ดังนั้นจึงเสนอโครงการปรับปรุงห้องเรียนดังกล่าวขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
4.วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้มีวสั ดุอุปกรณ์ เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนชั้น 4 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้เอื้ออํานวยต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้
5.เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เครื่องโปรเจคเตอร์
จํานวน 2 ชุด
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 ชุด
3. ม่านบังแดดแบบผ้า
จํานวน 2 ชุด
4. เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
จํานวน 100 ตัว
5. โต๊ะพับผิวฟอร์เมก้า
จํานวน 10 ตัว
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีสภาพห้องเรียนชั้น 4 ที่น่าศึกษายิ่งขึน้ และนักศึกษามีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูผู้สอนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษามีพัฒนาการในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐาน/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ไดมาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้สําหรับให้บริการแก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด
และรอบคอบฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน
ด้านที่ 5 ด้านเทคโนโลยีรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
7.วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เพื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8.ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5

งบประมาณ

รายการ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
ผ้าม่านบังแดด
เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
โต๊ะพับผิวฟอร์เมก้า

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบลงทุน
40,000
80,000
20,000

24,000
36,000

60,000
200,000 บาท

140,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. ใช้วิธีการกํากับติดตามและประเมินโครงการ โดยการประเมินตามสภาพจริง
2. มีการตรวจสอบความก้าวหน้า การติดตาม ควบคุม การปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือไม่
3. มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติ โดยประเมินในระหว่างการดําเนินงานและเมื่อสิ้นสุด
โครงการ
4. ใช้แบบประเมินและแบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีสภาพห้องเขียนแบบที่น่าศึกษายิ่งขึ้นและนักศึกษามีสมาธิในการเขียนแบบมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูผู้สอนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษามีพัฒนาการในการเขียนแบบเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 สําหรับจัดการเรียนการสอนมีวัสดุอุปกรณ์ครบทุกห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คืออุปกรณ์สื่อการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ได้มาต้องมีคุณภาพตามรายละเอียดที่ได้ระบุเอาไว้
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ติดตั้งมู่ลี่กันแดดห้องพักครูและติดตั้งพัดลมติดผนัง
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายสันติสุข ศรีเกิน หัวหน้าแผนกวิชาฯ
คณะครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ห้องพักครู ชั้น 1 อาคาร 8
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมู่ลี่ที่ติดตั้งที่ห้องพักครู ใช้เป็นเวลานานเกิดการชํารุดไม่สามารถที่จะบังแดดได้และ
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อความสวยงามและทนทานของมู่ลี่ที่ไม่เป็นแบบชักขึ้นลง จึงขอ
ติดตั้งมู่ลี่เป็นแบบพับเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และติดตั้งพัดลมห้องพักครูเพื่อการระบายอากาศที่
อบอ้าว
4. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงห้องพักครู ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสวยงามแต่ผพู้ บเห็น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ได้มู่ลี่ติดตั้งห้องพักครูจํานวน 3 ชุด จํานวน 1 ห้อง
2. ได้พัดลมติดผนัง จํานวน 5 ตัว
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้มลู่ ี่บังแดด
สร้างบรรยากาศในการเตรียมการสอนและพัดลมติดผนังเพื่อระบายความร้อนที่อบอ้าว
สร้างสุขภาพจิตที่ดีของครูผู้สอนในห้องพักครู
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดซื้อและจัดทําตามระเบียบพัสดุ ติดตั้งและตรวจสอบก่อนการใช้งาน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินการโครงการ
4. สรุปและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
นายสันติสุข ศรีเกิน และครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 4 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

ติดตั้งมู่ลกี่ ันแดดแบบพับ
ที่ห้องพักครู จํานวน 3 ชุด
พัดลมติดผนัง จํานวน
2
5 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

1.

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่นๆ

30,000
12,500

42,500
42,500 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จะมีการออกแบบสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้มู่ลี่กันแดดติดตั้งที่ห้องพักครู จํานวน 3 ชุด
2. ได้พัดลมติดผนัง
จํานวน 5 ตัว
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ห้องพักครูได้รับติดตั้งมู่ลี่กันแดด จํานวน 3 ชุด และพัดลมติดผนังจํานวน 5 ตัว
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีบรรยากาศที่ดี
ในการเตรียมการสอน
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ทาสีพื้นทีป่ ฏิบัติงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
1. นายนพพร จินะกา หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. คณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
อาคาร 8 ชั้น 1
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ใช้ห้องเรียนงานฝึกฝีมืออาคาร 8 ชั้น 1 มาเป็นเวลานาน
ทําให้พื้นห้องเรียนงานฝึกฝีมือได้ชํารุดหลุดลอกทําให้โรงงานไม่สวยงาม เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นการปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้เหมาะแก่การ
เรียนการสอน ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จึงได้ทําการสํารวจและทําการทาสีพื้นห้องเรียน
ปฏิบัติงานฝึกฝีมือให้มีบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การเรียนการสอน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของห้องเรียน
2. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการทํางาน
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้พื้นห้องเรียนปฏิบัติอาคาร 8 ชั้น 1 จํานวน 1 ห้องเรียน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ห้องเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และนักเรียนนักศึกษามีบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
6.ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที1่ ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการเรียนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปรับปรุงห้องฝึกงาน เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
คณะครูแผนกวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

1 สีทาพื้นอาคิลิค BAYER
2 ค่าจ้างทาสีพื้นโรงงาน 600 ตารางเมตร

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น
9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากคุณภาพและการทดลองใช้งานตามสภาพจริง

37,500
24,000

61,500
61,500 บาท

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักศึกษาได้ห้องฝึกงานและบรรยากาศที่ดีและทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้พื้นห้องเรียนฝึกงาน จํานวน 1 ห้องเรียน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้พื้นห้องเรียนงานฝึกฝีมือมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

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

งบลงทุน

งบอื่น ๆ
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระเบียงชั้นลอย อาคาร 50 ปี เป็นมุมคณิตศาสตร์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางประนอม ลังการ์พินธุ์ และนางเกษมสุข ศุภกุลวัฒนา
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ชั้นลอย อาคาร 50 ปี
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มีพื้นที่คับแคบ ทําให้นักศึกษามีที่นั่งทํางานหรือพักผ่อน
ระหว่างรอเรียนวิชาต่อไปไม่เพียงพอกับความต้องการ ในบางครั้งนักศึกษาต้องออกไปหาที่พักผ่อน
ภายนอกวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหา นักศึกษาติดเกมหรือหนีเรียนตามมา และเป็นการใช้พื้นที่
ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากที่สุด
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มพื้นที่บริการแก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้มุมคณิตศาสตร์ที่มีพื้นที่ขนาด 2.5 × 4 ตร.ม. จํานวน 1 ห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการพักผ่อน และครูผู้สอนมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ปรับปรุงพื้นที่ และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูในหมวดคณิตศาสตร์ และครูในแผนกสามัญสัมพันธ์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

บานประตูลูกฟักกระจก (บานเดี่ยว) 2 บาน
ลูกกรงเหล็กดัดครอบประตู 2 บาน
บอร์ดบานเลื่อนกระจก
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (118.5×40.6×87.7 Cm)
ชุดเกมต่างๆ เช่นหมากล้อม, หมากรุก ฯลฯ

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน

1,000
6,000
6,000
4,500
3,000

20,500
20,500 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้มุมคณิตศาสตร์ พื้นที่ 2.5 x 4 ตร.ม. จํานวน 1 มุม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ให้บริการมุมคณิตศาสตร์ เป็นที่พึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าไปใช้บริการ
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แผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายนิกรณ์ ทรายแก้ว หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2.3 สถานทีด่ ําเนินโครงการ
ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากได้ มี ก ารใช้ ง านห้ อ งประชุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทํ า ให้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ภ ายในห้ อ งประชุ ม
เสื่อมสภาพลงทําให้ไม่สามารถใช้งานห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นงานสื่อ
การเรียนการสอน จึงได้ทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุมให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทําให้ห้องประชุมอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการใช้งานห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ได้โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
จํานวน 2 ชุด
2. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะด้านหน้า
จํานวน 4 ตัว
3. ไมโครโฟนไร้สาย
จํานวน 2 ชุด
4. ปรับปรุงระบบสัญญาณเสียงภายในห้องประชุม
5. ปรับปรุงฉากกั้นห้อง
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การใช้งานห้องประชุมสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
“Education for Career and Social Development”
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุม และระบบสัญญาณเสียงภายในห้องประชุม
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ขออนุมัติดําเนินตามโครงการ
2. แต่งตัง้ กรรมการและประชุมผู้รับผิดชอบ
3. ดําเนินงานปรับปรุงห้องประชุม
4. ทดลองใช้งาน
5. สรุปผลและรายงาน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. นายนิกรณ์ ทรายแก้ว
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. นายรชต วิบูลชัย
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ LCD 1 เครื่อง
ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะอย่างดี 4 ตัว
ไมโครโฟนไร้สายอย่างดี 2 ชุด
ถ่านไฟฉายแบบชาร์จได้พร้อมแท่นชาร์จ 2 ชุด
สายสัญญาณโปรเจคเตอร์ 10 เมตร 2 เส้น
สายสัญญาณโปรเจคเตอร์ 15 เมตร 2 เส้น
สายสัญญาณเสียง 30 เมตร
ค่าจ้างในการติดตั้งและปรับปรุงห้องประชุม

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบลงทุน

77,400
12,000
20,000
2,600
1,500
3,000
3,000
15,000

37,100
134,500 บาท

97,400

9. การกํากับติดตามและการประเมินโครงการ
จากการสังเกตและสอบถามผู้ใช้งาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากร หน่วยงานภายในวิทยาลัยฯและบุคคลภายนอก ได้รับความสะดวกสบายและมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการห้องประชุมเพิ่มขึ้น
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

งบอื่น ๆ
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพขนาดกลาง จํานวน 1 ห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพดีขนาดกลางไว้คอยบริการ บุคลากร
หน่วยงาน ภายในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ
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แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ชื่อโครงการ จัดสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายนิยม ฉินตระกูล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพถือว่ามีความสําคัญยิ่งต่อการประเมินคุณภาพการศึกษานักศึกษา
วิชาชีพต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานที่กําหนดไว้ แต่ทุกปีที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ให้นักเรียน นักศึกษา
สอบมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับวิชาอื่ น ๆ ที่ สอบปลายภาคเรีย น ทํ าให้ นัก เรียน นักศึ กษาไม่ได้ ใ ห้
ความสําคัญกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเหมือนวิชาที่เรียนตามแผนการเรียน ประกอบกับวิทยาลัยฯ
ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับวิชาสอบอื่น ๆ ผลการสอบที่ผ่านยังไม่ได้ผล
เป็นที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นทางฝ่ายจึงทําโครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพแยกจากการสอบปกติ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทบทวนศึกษาตําราอย่างเต็มที่เพื่อจะได้สอบผ่านได้ทั้งหมด
2. เพื่อแบ่งเบาภาระการสอบปลายภาคเรียน ให้นักเรียนนักศึกษามีเวลาทบทวนอ่านตํารา
ได้มากยิ่งขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาระดับ ปวช.3 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จํานวนร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จํานวนร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุลากรอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้
มาตรฐาน การอาชีวศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินการตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการเนินงาน
จัดเตรียมข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อดําเนินการจัดสอบสําหรับนักเรียนระดับ
ชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประเมินผลการสอบของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
สอบ และสรุปผลการสอบของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธที างพัสดุตามระเบียบ
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงาน

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล, หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

12,000
12,000
12,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
กํากับติดตามและประเมินผลจากการเข้าสอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 ที่ผ่านการสอบ และไม่ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับ ปวช.3 ปวส.2 จํานวน 1,500 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการประเมินข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ติดตั้งสายไฟระบบท่อ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายชวลิต นุชนารถ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์, โรงอาหาร, อาคาร 2, อาคาร 7
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก สายเมนไฟฟ้าแรงต่ําเข้าส่งอาคารแผนกวิชาช่างยนต์,โรงอาหาร,อาคาร 2,อาคาร 7
ได้ ติ ด ตั้ ง มาเป็ น เวลานานแล้ ว ปั จ จุ บั น มี เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น จํ า นวนมากทํ า ให้ ส ายเมนรั บ ภาระ
กระแสไฟฟ้าและมีต้นไม้กีดขวาง จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนสายเมนและเปลี่ยนแนวเดินใหม่
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าเพื่อให้พร้อมใช้งาน
2. เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานอย่างปลอดภัย
3. เพื่อปรับปรุงสายเมนโรงอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เดินสายเมนไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 4 สาย ชนิด THW 135 เมตร ขนาด 70 ตาราง
มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 3 ชุด 425 เมตร
2. เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 35 ท่อน ประกอบท่อร้อยสายเกาะ
ผนังหรือกําแพง
3. เดินสายเมนไฟฟ้าเข้า อาคาร 2 ด้วยสายไฟฟ้าของเดิม
4. เดินสายเมนไฟฟ้า ขนาด 16 มิลลิเมตร ของโรงอาหารภายใน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ติดตั้งสายไฟระบบท่อในหน่วยงาน แผนกวิชาช่างยนต์, โรงอาหาร, อาคาร 2,
อาคาร 7 ของวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด 4 อาคาร เพื่อใช้งานไฟฟ้ามีความปลอดภัย
เป็นระเบียบทําให้ทิวทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ สวยงาม
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ติดตั้งสายไฟระบบท่อในหน่วยงานแผนกวิชาช่างยนต์, โรงอาหาร, อาคาร 2,
อาคาร 7, ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จํานวน 9 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1 ค่าดําเนินงานในการติดตั้ง
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

202,000
202,000
202,000

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
งานอาคารสถานที่ดําเนินการประเมินผลข้อมูลส่งให้วิทยาลัยฯ หลังจากเสร็จสิน้ โครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เดินสายเมนแผนกวิชาช่างยนต์,โรงอาหาร,อาคาร 2,อาคาร 7 รวมทั้งหมด 4 อาคาร
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ติดตั้งสายไฟระบบท่อในหน่วยงานแผนกวิชาช่างยนต์,โรงอาหาร,อาคาร 2,อาคาร 7
ของวิทยาลัย เพื่อใช้งานไฟฟ้ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

แผนงานพัฒนาการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
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แผนงานพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหลักเกณฑ์ทั่วไป ที่ต้องคํานึงอยู่
เสมอว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่ต้องดําเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและชุมชน เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามวงจร การบริหารงาน คือ ร่วมกัน
วางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check)
และร่วมกันนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 7 มาตรฐาน
43 ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจสอบ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
ของสถานศึก ษา ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่เขียนในรูปของความคาดหวังที่สถานศึกษาจะต้องบรรลุถึ ง
ขั้นตอนการดําเนินงานร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check) จึงต้องวางกรอบและกําหนด
เครื่องมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผลการประเมินและเขียนเป็นรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชน และในขั้นตอนนี้ต้องเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องทุกปี จากภารกิจดังกล่าวงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อขยายรวม
ไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถยืนยันคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
และตรงกับหลักวิชาการ ซึ่งทําให้สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมี
ความรู้ค วามเข้า ใจและมี ค วามศรัท ธาต่อ งานประกัน คุณ ภาพวิ ท ยาลัย ฯและร่ว มดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความเที่ยงตรงได้
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพ (Check) และร่วมกันนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) โดยมีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นบรรทัดฐาน
3. เพื่อสร้างความตระหนักในการเข้ารับความประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
ต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ในรอบต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกิดเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ
5. เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
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5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จํานวน 250 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน การจัดทํา และรวบรวบข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
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 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธดี ําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ทางงานประกันฯ จะดําเนินการมอบหมายหน้าที่แจกแจงงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ร่วมกันจัดทําข้อมูล Common Data Set (CDS) เพื่อได้นําข้อมูลส่วนกลางไปใช้ในการจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3. ประสานงานวิทยากรหน่วยงาน
4. ประชุมคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบ
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. บุคลากรศูนย์ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

1
2
3
4

ค่าอาหาร
ค่าของว่าง
ค่าของรางวัลทีร่ ะลึกสําหรับวิทยากร
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

20,000
12,500
1,000
2,000
35,500
35,500 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดําเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดําเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน และ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาภายในวิท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ได้เ กิ ด ความ
ตระหนัก และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จํานวน 250 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติตนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้ข้อมูลหลังการอบรม
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แผนงานพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทํา Common Data Set (CDS)
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่เป็นส่วนกลาง Common Data Set (CDS) ในการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่
ต้องดําเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา และชุมชนเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นมาตรฐานที่เขียนในรูปของความคาดหวังที่สถานศึกษาจะต้องบรรลุถึงขั้นตอนการดําเนินงาน
ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (Check) จึงต้องวางกรอบและกําหนดเครื่องมือเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล แปลความสรุปผลการประเมินและเขียนเป็นรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องได้นําข้อมูลส่วนกลางไปใช้ในการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งในส่วนของแผนกวิชา และวิทยาลัยฯ ในขั้นตอนนี้ต้องเป็น
การดําเนินงานต่อเนื่องทุกปี จากภารกิจดังกล่าวงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเห็น
ควรให้มีการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทํา Common Data Set (CDS) เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้ข้อมูลที่ตรงกัน โดยคณะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจและ
มีความศรัทธาต่องานประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ และร่วมดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เพื่อนําข้อมูลไปใช้ให้มีความเที่ยงตรงได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานประกันให้มคี ุณภาพ
2. ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพ (Check) และร่วมกันนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) โดยมีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นบรรทัดฐาน
3. เพื่อสร้างการทํางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จํานวน 25 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน การจัดทําและรวบรวบข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง
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6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ทางงานประกัน ฯ จะดําเนินการมอบหมายหน้าที่แจกแจงงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และร่วมกันจัดทําข้อมูล Common Data Set (CDS) เพื่อได้นําข้อมูลส่วนกลางไปใช้ใน
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค.

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

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประสานงานวิทยากรหน่วยงาน
ประชุมคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปรายงานผลการดําเนินการ

8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1 ค่าอาหาร
2 ค่าของว่าง
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบอื่นๆ

3,600
2,000
2,900
8,500
8,500 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดําเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดําเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน และ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีข้อมูล
ส่วนกลาง Common Data Set (CDS) ที่เป็นส่วนกลางถูกต้อง และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงาน
ประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จํานวน 25 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติตนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้ข้อมูล หลังการอบรม
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แผนงานพัฒนาการประกันคุณภาพสถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ การประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพแผนกวิชา
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งทางแผนกวิชาก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานประกันคุณภาพ และจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อวิทยาลัย ฯ ทางงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประเมินการประกันคุณภาพของแผนกวิชาให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพในทิศทางเดียวกัน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานประกันให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อให้ครู อาจารย์ ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผล
ภายในขอสถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยาลัยฯ กําหนด
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผสู้ อนและผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา
4. เพื่อสร้างการทํางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
รายงานการประเมินภายในแผนกวิชา (Department SAR จํานวน 11 เล่ม)
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในการจัดทํา และรวบรวบข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐาน
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
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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 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ทางงานประกันฯ จะดําเนินการรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3. ประสานงานวิทยากรหน่วยงาน
4. ประชุมคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบ
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2
3
4

ค่าอาหาร
ค่าของรางวัลที่ระลึกสําหรับวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม
ค่าอาหารว่าง

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
2,400
1,200
3,000
1,500

8,100
8,100 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
9.1 การกํากับติดตาม (Monitoring)
9.1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
9.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามงาน
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9.2 การประเมินผล (Evaluation)
9.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
9.2.2 ดําเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดําเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ระหว่างดําเนิน
โครงการเพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน และประเมิน
เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีรายงานการประเมินตนเอง SAR (แผนกวิชา) จํานวน 11 เล่มที่
เป็นส่วนกลางถูกต้อง นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยต่อไป
และได้รับการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชา จํานวน 11 เล่ม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติตนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้ข้อมูล หลังการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR แผนก
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แผนงานพัฒนาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ วันวิชาการ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้สูงขึ้น โดยเน้น
ให้นักเรียน นักศึกษาได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนให้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างผลงานของนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทํา
โครงการดั ง กล่ า ว เพื่ อ นํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะแผนกวิ ช า
ให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลงานของนักเรียน นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มากขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แสดงผลงานของนักศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้แก่บุคคลภายนอก
จํานวน 1 วัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน ความมีระดับและความน่าเชื่อถือ
2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก
3. พัฒนาด้านผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา
6. ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยี
และการเขียนแผนธุรกิจ หรือโครงการของผู้เรียน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์งาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเชิญผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมงาน
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุม

3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

รายการ

1
2

ค่าวัสดุ ดําเนินการ
ค่าอาหารและน้ําดื่ม

งบประมาณ
งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

25,000
25,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

50,000
50,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้าร่วมงาน
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวันจัดกิจกรรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้แก่บุคคลภายนอกและมีความคิดสร้างสรรค์
จากทักษะการเรียน
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แผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ เปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างยนต์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายนรินทร์ ศรีธิการ และครูแผนกวิชาช่างยนต์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางด้านช่างยนต์ เป็นการดําเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพช่างยนต์ตามที่หลักสูตรกําหนด โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยได้พัฒนาด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ทางแผนกวิชาช่างยนต์ได้สนับสนุนการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุ่นและหลากหลายที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการทางวิชาการ
ต่างๆ ของนักศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู่สังคม ดังนั้นการเปิดโอกาส หรือการจัด
เวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่นอกเหนือจากกาเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จึงมี
ความสําคัญต่อการพัฒนานักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทางแผนกวิชาช่างยนต์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2. เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักศึกษาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ
3. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการชื่นชม ยกย่องผลงานของนักศึกษา
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักแผนกวิชาช่างยนต์ มากขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดแสดงผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของนักเรียน นักศึกษาให้แก่
บุคคลภายนอก จํานวน 1 วัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับแผนกวิชาให้มีความเป็นมาตรฐาน ความมีระดับ และความน่าเชื่อถือ
2. ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างยนต์ ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก
3. พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของครู
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบสื่อสารของราชการให้มีระบบสื่อสารสองทาง
ระหว่างองค์การกับประชาชนเป้าหมาย
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงงานของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ความรู้ทาง
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับบุคคลภายนอกและนักศึกษาแผนกต่างๆ และนักศึกษาแผนก
วิชาช่างยนต์ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. เขียนและขออนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดําเนินตามโครงการ
5. สรุปและเขียนรายงานผลโครงการฯ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนก ครูผู้สอน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ค่าจัดทําป้ายไวนิล
ค่าเอกสาร
ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เงินรางวัล สําหรับการตอบปัญหาวิชาการ
ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ค่าวัสดุสําหรับปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

3,000
3,000
1,000
6,000
15,000
10,000
2,000
40,000 บาท

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

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ติดตามผลการจัดงานเปิดบ้านวิชาการช่างยนต์
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างยนต์ และภายนอกแผนกวิชา เข้าร่วมชมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 200 คน และได้นาํ ความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเองในด้านของการสร้างสรรค์ คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาด้านวิชาชีพที่ได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างยนต์ และภายนอกแผนกวิชา เข้าร่วม
ชมโครงการ ไม่น้อยกว่า 200 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างยนต์ และภายนอกแผนกวิชา
ได้รับความรู้ และเข้าใจวิชาชีพทางด้านช่างยนต์มากขึ้น
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แผนการงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ วันวิชาการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รับผิดชอบ
นายสมปราชญ์ ออรพินท์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันความต้องการทางด้านแรงงานโดยด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงาน
ทางด้านฝีมือเป็นจํานวนมาก สืบเนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดย
ทางแผนกจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาฝีมือทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเป็น
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาในด้านของทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้เกิด
ความชํ า นาญเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบอาชี พ ในอนาคต และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือสาขางานกลึง
เพื่อให้การจัดการศึกษาของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะ
กรรม การการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็น
วิ สั ย ทั ศ น์ ความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ร หน่ ว ยงาน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ให้แก่นักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 120 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้นําความรู้ที่ได้นําไปใช้ในการทํางานและศึกษาต่อในอนาคต
6. ความสอดคล้อ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริการจัดบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการระบบการตัดสินใจมาใช้ในการบริหารงานของส่วนราชการ
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการระบบการบริการประชาชนของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการวันวิชาการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็น
การกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการแสดงผลงานนักศึกษา
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. ประชุมคณะกรรมการและจัดทําคําสั่ง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 16 คน
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

รายการ

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
2. ค่าเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

งบอื่น ๆ

10,000
5,000
15,000
15,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาประมานร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การทํางานในอนาคตหรือศึกษาต่อ
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได้อย่างก้าวหน้า มีความสุขต่อไป
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ Metal Innovation Open House
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายทินกร มารังค์ , คณะครูแผนกวิชาช่างโลหะการ
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางด้านโลหะการ
เป็นการดําเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพช่างโลหะการตามที่หลักสูตรกําหนด โดยจัดกระบวนการเรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ทางแผนก
วิชาช่างโลหะการได้สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆ ของนักศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงความรู้สู่สังคม อีกทั้งได้เปิดโอกาสประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงรูปแบบการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นการเปิดโอกาสหรือการจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ จึงมีความสําคัญต่อ
การพัฒนานักศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปีด้วยเหตุผลดังกล่าวทาง
แผนกวิชาช่างโลหะการจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา แต่ละชัน้ ปี
2. เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักศึกษาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักแผนกวิชาโลหะการ มากขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แสดงผลงานของนักศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมให้แก่บุคคลภายนอก
จํานวน 1 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับแผนกวิชาให้มีความเป็นมาตรฐาน ความมีระดับ และความน่าเชื่อถือ
2. ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาโลหะการ ให้บคุ คลภายนอกได้รู้จัก
3. พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.4 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดงานวันวิชาการ นําเสนอผลงาน และแข่งทักษะของ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างโลหะการ และรายงานผลสําเร็จของโครงการ
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงสร้าง
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ ครูผสู้ อน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1
2

ค่าวัสดุและเอกสาร
ค่าอาหาร

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

2,500
7,500

10,000
10,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินจากการสังเกต และจากแบบสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างโลหะการ และภายนอกแผนกวิชา ได้นําความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในด้านของการสร้างสรรค์ คิดค้น สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนา
ด้านวิชาชีพที่ได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างโลหะการ และภายนอกแผนกวิชา
เข้าร่วมชมโครงการ จํานวน 200 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างโลหะการ และภายนอกแผนกวิชา
ได้รับความรู้และเข้าใจวิชาชีพทางด้านโลหะการมากขึ้น
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ วันวิชาการแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายอินชัย จันทะกี
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวันวิชาการ
เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเรียนต่อทางด้านวิชาช่างไฟฟ้ากําลังและผู้ที่สนใจด้านไฟฟ้า
กําลัง ได้เข้ามาร่วมศึกษาดูงานทางด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงาน โครงการ
ต่างๆ และกิจกรรมสั นทนาการของทางแผนกวิ ชาช่ างไฟฟ้าได้จัดทํ าขึ้นซึ่งโครงการนี้มุ่งหวั งให้
นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาช่างไฟฟ้า มีภาวะความเป็น
ผู้ นํ า กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก และยั ง เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของแผนกวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้ฝึกทักษะภาวะความเป็นผู้นํา กล้าคิด
กล้าแสดงออก และการแก้ปัญหาต่างๆ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาช่างไฟฟ้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จํานวน 600 คน เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้ทสี่ นใจภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เกิดความตระหนักในหน้าที่รบั ผิดชอบ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากล้าแสดงออก และสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้
3. เพื่อให้บุคคลภายนอก เกิดความเข้าใจทางด้านการเรียนการสอนช่างไฟฟ้า
4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการ รู้จักแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มากขึ้น
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
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6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สําหรับบริการแก่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัด
การอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ หรือนอก
ประเทศ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
ความยังยืนเพื่อดูความสามารถในการอยู่รอดได้ในเชิงเศรษฐกิจและโอกาส
ในการขยายผลซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วทํ า ให้ ส่ ว นราชการมี ค วามรอบรู้ ถึ ง ผล
การปฏิ บั ติ ง านมี ค วามรอบคอบในการปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น และปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มี ค วามสมดุ ล มั่ น คง ยั่ง ยืน ตามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง และพร้อ มต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา
ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังให้กับนักเรียนสถานศึกษาอื่นๆ และบุคคลที่สนใจ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ

ที่

รายการ

1
2
3
4
5

ค่าวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะเครื่องทําความเย็นฯ
ค่าป้ายไวนิล
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

15,000
13,000
10,000
2,000
5,000
45,000
45,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
สอบถามความพึงพอใจเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแบบสอบถาม
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ครู แผนกช่างไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้แสดงความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาช่างไฟฟ้าที่เรียนมา ได้ฝึกทักษะภาวะความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าแสดงออก
และการแก้ปญ
ั หาต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ และ ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วม
กิจกรรม 50 คนขึ้นไป
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนการสอนด้านไฟฟ้ากําลังมากยิ่งขึ้น
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ เปิดบ้านวันวิชาการ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายทรงกลด มายาง
2.3 สถานที่ดาํ เนินการ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
3. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรออกไปสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้
ทักษะความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษาและสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข เพื่ อให้การจั ดการศึ กษาเป็นตามนโยบายของสํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน กิจกรรมวันวิชาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ มากขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับปวช. และปวส. จํานวน 200 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันวิชาการ
2. นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ส่งสิ่งประดิษฐ์จํานวน 10 ชิ้น เข้าร่วมกิจกรรม
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมวันวิชาการ
2. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะจากการเรียนมาใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี/้ โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษา เพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
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6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดนิทรรศการเพื่อให้นักศึกษาแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ระดับชั้นปวช. ปวส.
และผู้สนใจ ได้เข้าชมงานนิทัศการ ณ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
7.2 แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน นักศึกษา และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบดําเนินงาน

1 ค่าอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์
2 ค่าอาหาร
3 รางวัลการแข่งขัน
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

5,000
3,500
3,000
10,500
10,500 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึงงบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
1. แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดกิจกรรม
2. สังเกตการประกวดแข่งขัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาเกิดทักษะและความชํานาญในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
2. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความเป็นผู้นําที่ดี ผู้ตามที่ดี
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11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. นักศึกษาแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ระดับ ปวช. และปวส. 200 คน
เข้าร่วมกิจกรรม
2. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ส่งสิ่งประดิษฐ์จํานวน 10 ชิ้น เข้าร่วมกิจกรรม
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ
2. นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้และชีวติ ประจําวัน
3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเอง
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แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อโครงการ ทําห้องแสดงผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายเสริมพงษ์ สุวรรณสิรศิ ักดิ์ และนายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี งานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ได้คิดค้นสร้างสรรค์ ผลงานร่วมกับนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อให้ได้ผลงานนับกว่า 200 ผลงานส่งเข้า
ประกวดในระดั บ ต่ า ง ๆ สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ และแผนกวิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลงานเหล่านั้นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้สร้างห้องเก็บรวบรวมผลงานไว้
บริเวณดาดฟ้าของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการจากภายในและภายนอกเข้าตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ให้
ข้ อคิ ด และคํา แนะนํ า เรื่ อ งการจั ด แสดงผลงานงานวิจั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ให้ เป็ น ระเบีย บ
เรียบร้อย มีห้องจัดแสดงที่เป็นสัดส่วน เพื่อ เก็บดูแลรักษาผลงานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมให้
นักศึกษา บุคคล ที่สนใจจากภาคต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ได้ตลอดเวลา ดังนั้นงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มติของคณะกรรมการแผนกและ
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์แผนก เห็นสมควรให้มีห้องแสดงผลงานดังกล่าวอย่างเป็นสัดส่วน ระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาห้องแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ของครู นักเรียน นักศึกษา

5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีห้องแสดง ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 1 ห้อง
2. มีแหล่งศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้กับ
บุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ทมี่ ีความสนใจทุกคน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ทมี่ ีความสนใจทุกคน
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2. มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อย่างจริงจัง
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลักดันการบูรณาการ การวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดการองค์
ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการสร้างนวัตกรรม และการวิจัยที่เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักและความสําคัญ ให้กับผูเ้ รียน ในด้าน
การจัดทํา/พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
ทําห้องแสดงผลงาน วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแสดงผลงาน วิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
1. หัวหน้า แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้รับเหมาจัดห้องแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
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8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1. ค่าจ้างเหมาทําห้องสิ่งประดิษฐ์
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

120,000

120,000
120,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากการสังเกตความพึงพอใจจากนักเรียนนักศึกษา
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีห้องเก็บแสดง ผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน
เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า พัฒนา สาธิต ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยสามารถ
ใช้ประกอบการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีห้องแสดง ผลงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 1 ห้อง
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจมีแหล่ง
เรี ย นรู้เพื่ อสร้ างความรู้ ค วามเข้า ใจ เรื่องงานวิจัย นวั ตกรรม และสิ่ งประดิษ ฐ์ วิท ยาลั ย
สามารถใช้ประกอบการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ เปิดบ้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
ว่าที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการดําเนินการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลักสูตรกําหนด โดยจัดกระบวนการเรียน การสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดการเรียน การสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆ ของนักศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ดังนั้น
การเปิดโอกาส หรือการจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจากผลงานที่ได้มาจาก
การเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงความศักยภาพของการเรียนแล้วได้ผลผลิตออกมาสู่สังคม
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วทางแผนกวิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2. เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักศึกษาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ
3. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการชื่นชม ยกย่องผลงานของนักศึกษา
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แสดงผลงานของนักศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้แก่บุคคลภายนอก
จํานวน 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับแผนกวิชาให้มีความเป็นมาตรฐาน ความมีระดับ และความน่าเชื่อถือ
2. ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก
3. พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๖๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
เปิดบ้านวิชาการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา จากรายวิชาต่าง ๆ แสดง
สิ่งประดิษฐ์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันหุ่นยนต์ไต่ราวและการแข่งขันประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จากระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. กําหนดดําเนินงานโครงการ
4. สรุปผลและประเมินผล
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้า ครูผู้สอน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เด็กและครูจากระดับ
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๖๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบดําเนินงาน

1. ค่าใช้วัสดุ
2. ค่าเอกสาร
3. ค่าเครือ่ งดื่ม และอาหาร
รวม
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอื่น ๆ

10,000
5,000
25,000
40,000
40,000 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุน หมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และภายนอกแผนกวิชา ได้นํา
ความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเองในด้านของการสร้างสรรค์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ และ
พัฒนาด้านวิชาชีพที่ได้รับ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และภายนอกแผนก
วิชา เข้าร่วมชมโครงการ จํานวน 300 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน และนักศึกษา จากแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และภายนอกแผนก
วิชา ได้รับความรู้ และเข้าใจวิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ เปิดบ้านวันวิชาการ แผนกวิชาช่างก่อสร้างประจําปี 2556
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวญาณี ทําบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งใหม่ ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาให้ สู ง ขึ้ น
โดยเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้คิดค้นโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ผลงานฝีมือ นักเรียน นักศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น สร้ า งผลงานของนั ก เรี ย น
นักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษาของ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลงานของนักเรียน
นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักแผนกวิชาช่างก่อสร้างมากขึ้น
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
แสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้แก่บคุ คลภายในและภายนอก จํานวน 1 วัน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน ความมีระดับและความน่าเชื่อถือ
2. ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก
3. พัฒนาด้านผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียน
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วม ฯ
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6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 4 ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดงานวันวิชาการประจําปี 2556 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ แข่งขันโฟลค์ซอง
แข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม จัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาการของนักศึกษา
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานผู้ทเี่ กี่ยวข้องและจัดการประชุม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ

เงินรายได้สถานศึกษา

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
แข่งขันโฟล์คซอง
แข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
ค่าอาหารและน้ํา
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

3,000
3,000
3,000
14,000
3,000
1,000

รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

27,000

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

27,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามและจากการสังเกต
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ
2. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้น

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

งบอื่น ๆ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๗๐
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้แก่บคุ คลภายในและภายนอก
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้แก่บุคคลภายนอกและ
มีความคิดสร้างสรรค์จากทักษะการเรียน
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ วันวิชาการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ประจําปี 2556
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
นายพงษกร ศรีมณี คณะครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลการประกันคุณภาพภายในพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าว เพื่อนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน
ทั่วไป ทําให้แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมและวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการและ ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จักแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีผู้เข้าชมผลงานทางวิชาการของแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาทักษะพัฒนาด้านผลงานทางวิชาการของ
นักเรียนนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ใน
การเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
6.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พันธกิจที่ 1 ผลิต และพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยชองผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยชองครู
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดนิทรรศการการศึกษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
7.2 แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรม
8.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา
ที่
รายการ
งบอื่น ๆ
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบดําเนินงาน งบลงทุน

1 ค่าจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์
3 ค่ารางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบ
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

2,500
14,000
4,000
20,500
20,500 บาท

หมายเหตุ งบอุดหนุนหมายถึง งบที่ได้จากการจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกตและใช้แบบสอบถาม

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต
“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
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1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการสามารถนําไปใช้
2. ประกอบการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
10.2 ผลลัพธ์
1 นักเรียนได้รับความรู้และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอกมากขึ้น
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม และบุคคลภายนอกเข้าร่วมชมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 คน
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมมีชื่อเสียงมากขึ้น
2. ได้รับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา

“Education for Career and Social Development”
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แผนงานประชาสัมพันธ์สง่ เสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
2. หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและสถานที่ดาํ เนินโครงการ
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
2.2 ผู้รบั ผิดชอบ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2.3 สถานที่ดาํ เนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งเผยแผ่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์
ต่อบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้รับทราบข่าวสารต่างๆ รวมถึงกิจการงานวิทยาลัยฯ โดย
จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลในโอกาสต่างๆ ตลอดปีการศึกษา เช่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษาประจําปี ป้ายเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถตลอดจนประชาสัมพันธ์งานด้านอื่นๆ ตลอดปีงบประมาณ 2556
4. วัตถุประสงค์
เพื่อทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ 2556
5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 2556 จํานวนไม่
น้อยกว่า 20 แผ่น
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
6. ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้โครงการ
6.1 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
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 จํานวนครั้งแต่ละช่องทางการเผยแพร่ข่อมูลข่าวสาร
6.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ
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7. วิธีดําเนินงานตามโครงการ
7.1 วิธีการดําเนินงาน
จัดทําป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ตลอด
ปีงบประมาณ 2556
7.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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. งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. สรุปผลดําเนินงาน
8. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ
8.1 ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
8.2 ด้านงบประมาณ
ที่

งบประมาณ
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน

รายการ

1 ป้ายประชาสัมพันธ์
รวม
รวมเป็นเงินทังสิ้น

เงินรายได้สถานศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน

20,000
20,000
20,000 บาท

9. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ
จากการสังเกต และสอบถาม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ
11. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่าง ๆ จํานวนไม่
น้อยกว่า 20 แผ่น
11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่างๆ

“Education for Career and Social Development”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประมาณการ เงินรายได้ - รายจ่ายของสถานศึกษา ( งบประมาณ ) ปีงบประมาณ 2556
รายการ

1. จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ต.ค.54- มี.ค.55)
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 (เม.ย.-พ.ค.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (พ.ค.- ต.ค.55)
รวมทั้งสิ้น
2. ประมาณการรายรับ
งบบุคลากร
1 เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา รวมวิทยฐานะ
2 งบเดือน พนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
1 งบดําเนินงาน ปวช.
2 งบดําเนินงาน ปวส.
3 งบดําเนินงาน ระยะสั้น
4 งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
1 งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน
2 งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3 งบอุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
รวมรายรับทั้งสิ้น
3. ประมาณการประเภทรายจ่าย
(แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร
1 เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา รวมวิทยฐานะ
2. งบเดือน พนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ดําเนินงานหลักสูตรระยะสั้น
งบอุดหนุน
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( ครูจ้างสอน )
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าดําเนินโครงการพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน
6. อุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
7. สํารอง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

จํานวน

หน่วย

ร้อยละ

4,451
400
4,851

คน
คน
คน
คน

50,096,170
294,660

บาท
บาท

56.25
0.33

7,210,000
8,848,800
1,000,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8.10
9.94
1.12
1.68

17,459,000
2,643,375
89,052,005

บาท
บาท
บาท
บาท

19.61
2.97
0.00
100.00

50,096,170
294,660

บาท
บาท

56.25
0.33

7,559,600
3,466,733
5,032,467
1,500,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8.49
3.89
5.65
1.68
1.12

10,230,000
3,600,000
674,400
2,954,600
2,643,375
89,052,005

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11.49
4.04
0.76
3.32
2.97
0.00
0.00
100.00

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

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๗๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประมาณการ เงินรายได้ - รายจ่ายของสถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา) ปีงบประมาณ 2556
รายการ
1. จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ต.ค.54- มี.ค.55)
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 (เม.ย.-พ.ค.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (พ.ค.- ต.ค.55)
รวมทั้งสิ้น
2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2.2 รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษา
2.3 ผลกําไรจากการค้า
2.4 เงินระดมทรัพยากรรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5 เงินกิจกรรมชมรมและ/หรือองค์การ
2.6 เงินระดมทรัพพยากรสําหรับบริการอินเตอร์เน็ต
2.7 เงินกิจกรรมตรวจสารเสพติด
2.8 เงินระดมทรัพยากรสนับสนุนสาธารณูปโภค
2.9 เงินระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มมาตรฐานฯด้านภาษา
รวมรายรับทั้งสิ้น
3. ประมาณการประเภทรายจ่าย
(แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว ( ลูกจ้างชั่วคราว )
ค่าครองชีพ ( ลูกจ้างชั่วคราว )
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
สํารองภูมิคุ้มกัน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

จํานวน

หน่วย

ร้อยละ

4,451
400
4,851

คน
คน
คน
คน

25,235,393
11,227,700
834,750
177,200
7,333,500
910,200
1,768,500
910,200
48,397,443

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

52.14
23.20
0.00
1.72
0.37
15.15
1.88
3.65
1.88
100.00

8,354,760
1,442,280

บาท
บาท

17.26
2.98

4,709,400
7,615,088
5,223,665
2,495,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9.73
15.73
10.79
5.16

8,557,250

บาท

17.68

10,000,000
48,397,443

บาท
บาท

20.66
100.00

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

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๗๙
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2556 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แหล่งค่าใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ 2556
รวม
ดําเนินการ
อุดหนุน
รายได้
1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา
งานจัดการศึกษาวิชาชีพ
1.1 งบบุคลากร
50,390,830 10,230,000 9,797,040 70,417,870
1) เงินเดือน 98 อัตรา
40,644,750
40,644,750
2) ค่าจ้างประจํา 15 อัตรา
2,451,420
2,451,420
3) พนักงานราชการ 2 อัตรา
294,660
294,660
4) ค่าจ้างชั่วคราว
4.1 ครูจ้างสอน 92 อัตรา
9,207,000 4,455,000 13,662,000
4.2 ลูกจ้างสํานักงาน 45 อัตรา
3,899,760
3,899,760
5) ค่าครองชีพ
1,023,000 1,442,280
2,465,280
6) เงินวิทยฐานะ
7,000,000
7,000,000
สรุปผลต่างระหว่างรายรับ/รายจ่าย
- 50,096,170
- - 50,096,170
1.2 งบดําเนินการ
17,558,800
7,229,000 20,043,153 44,830,953
ค่าตอบแทน
7,559,600
3,600,000 4,709,400 15,869,000
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
7,000,000
3,600,000 3,700,000 14,300,000
2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
100,000
50,000
150,000
3) ค่าธุรการนอกเวลา
300,000
550,000
850,000
4) ค่าเช่าบ้าน
159,600
159,600
5) ค่าตอบแทน ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
259,400
259,400
6) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
150,000
150,000
ค่าใช้สอย
3,466,733
674,400 7,615,088 11,756,221
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
1,600,000
100,000
500,000
2,200,000
2) ค่าเช่าที่ดิน
852,000
852,000
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
400,000
400,000
800,000
4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
200,000
200,000
5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
500,000
500,000
6) ค่าจ้างเหมาบริการ
200,000
50,000
250,000
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
14,733
511,500
194,988
721,221
8) ค่ารับรองการประชุมในการบริหารราชการ
30,000
30,000
9) ค่าใช้สอยตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
4,390,100
4,390,100
10) ค่าใช้สอย อื่น ๆ
200,000
62,900 1,550,000
1,812,900
ค่าวัสดุ
5,032,467
2,954,600 5,223,665 13,210,732
1) วัสดุการศึกษา
2,171,750
2,954,600
5,126,350
2) วัสดุสํานักงาน
600,000
400,000
1,000,000
3) วัสดุเอกสารสารการพิมพ์
200,000
100,000
300,000
4) วัสดุงานสื่อ
50,000
50,000
5) วัสดุเวชภัณฑ์
50,000
50,000
6) วัสดุงานอาคารสถานที่
1,000,000
1,000,000
2,000,000
7) วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
200,000
200,000
400,000

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๐
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2556 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แหล่งค่าใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ 2556
รวม
ดําเนินการ
อุดหนุน
รายได้
8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
50,000
50,000
100,000
9) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
50,000
50,000
10) วัสดุคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)
80,000
80,000
11) วัสดุงานห้องสมุด
50,000
100,000
150,000
12) วัสดุการกีฬา
50,000
50,000
13) วัสดุพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
30,000
30,000
14) วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,000
20,000
15) วัสดุตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
1,636,800
1,636,800
16) วัสดุอื่น ๆ
660,717
1,506,865
2,167,582
ค่าสาธาณูปโภค
1,500,000
2,495,000
3,995,000
1) ค่าประปา
5,000
5,000
2) ค่าไฟฟ้า
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3) ค่าโทรศัพท์
60,000
60,000
4) ค่าไปรษณีย์
60,000
60,000
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)
850,000
850,000
5) ค่าบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
20,000
20,000
1.3 งบอุดหนุน
2,643,375
2,643,375
-

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ค่าตอบแทนตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าใช้สอยตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าวัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สํารองโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส่งเสริมนักคิดนักประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โครงการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

1.4 งบลงทุน
ครุภัณฑ์
1.5 งบรายจ่ายอื่น
สํารองภูมิคุ้มกัน
รวมเงิน แผนงานจัดการศึกษาวิชาชีพ

67,949,630

354,700
354,700
1,222,040
1,222,040
381,610
381,610
685,025
685,025
8,557,250
8,557,250
8,557,250
8,557,250
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
20,102,375 48,397,443 136,449,448

1,000,000
1,000,000
1,000,000
68,949,630

1,000,000
1,000,000
1,000,000
20,102,375 48,397,443 137,449,448
89,052,005 48,397,443
137,449,448

2.แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ

งานฝึกและพัฒนาอาชีพ
2.1 งบดําเนินงาน
1) โครงการฝึกอาชีพบนพื้นที่สูง
2) โครงการฝึกอาชีพตามแนวตะเข็บชายแดน
3) โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น

รวมเงิน แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ฯ

รวมทั้งสิ้น
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

๓๘๑
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก แผนกวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2556
รวมเป็น
แผนกวิชาช่าง
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
เงิน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างโลหะการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รวม

332,050
150,000
245,300
398,200
219,500
161,850
38,000
86,650
140,950
99,250
100,000
200,000

2,171,750

511,500
363,000
185,900
498,300
522,500
379,500
325,600
46,200
122,100
-

843,550
513,000
431,200
896,500
742,000
541,350
363,600
86,650
187,150
221,350
100,000
200,000

2,954,600 5,126,350

วงเงินที่ต้องกัน
ผลผลิต 30 %
253,065
153,900
129,360
268,950
222,600
162,405
109,080
25,995
56,145
66,405
30,000
60,000

1,537,905

หมายเหตุ
ให้แผนกฯ กันงบสําหรับผลผลิต 30 % ตามตาราง โดยหักออกจากงบที่ได้รับทั้งหมดที่เหลือจึงนํามาบริหารจัดการ
และให้บริหารงบประมาณในภาคเรียนที่ 2 / 2555 ไม่เกิน 50 % ของงบทีไ่ ด้รับ
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“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ที่

๓๘๒
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556
จํานวน
รายการ
วงเงิน
หมายเหตุ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
1 เครื่อง
16,000 โครงการพัฒนางานด้านบัญชี / งานบัญชี
2 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
1 เครื่อง
16,000 โครงการจัดซื้อปริ้นเตอร์สํานักงาน / งานการเงิน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานการเงิน
2 เครื่อง
30,000 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ / งานการเงิน
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU
1 เครื่อง
20,000 งานการเงิน
5 ชุดโต๊ะรับแขก
1 ชุด
22,000
"
6 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
2 เครื่อง
60,000 โครงการปรับปรุงสํานักงาน / งานพัสดุ
7 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1 เครื่อง
30,000 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ / งานประชาสัมพันธ์
8 โซฟาหุ้ม PVC 2 ที่นั่ง F12
1 ตัว
18,000 งานวิทยบริการ ห้องอาเซียนศึกษา
9 โซฟาหุ้ม PVC 1 ที่นั่ง F13
1 ตัว
9,500
"
10 เก้าอี้หุ้ม PVC F14
2 ตัว
11,000
"
11 เก้าอี้หุ้ม PVC F15
9 ตัว
76,500
"
12 เก้าอี้ F16
2 ตัว
10,000
"
13 เก้าอี้ F17 ไม้วีเนีย
2 ตัว
11,000
"
14 เก้าอี้หุ้ม PVC F18
2 ตัว
14,000
"
15 เครื
เครองฉดนาแรงดนสู
่องฉีดน้ําแรงดันสูง 220V 3 HP 180 bar
1 เครอง
เครื่อง
18,000 งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานท่
16 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
1 เครื่อง
12,000
"
17 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22 KV 315 KVA
1 เครื่อง
223,000
"
ฝ่ายวิชาการ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 เครื่อง
25,000 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค / งานหลักสูตร
2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
20,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ / งานวัดผล
77,400 โครงการการปรับปรุงห้องประชุมสุทธาธรรม / งานสื่อฯ
3 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ LCD ขนาด4100 ANSI พร้อมติดตั้ง
1 เครื่อง
20,000
4 ไมรโครโฟนไร้สายอย่างดี
2 ชุด
"
108,000 งานสื่อการเรียนการสอน
5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 1600 W+1600 W ที่ 8 โอห์ม
2 เครื่อง
6 ชั้นวางหนังสือพร้อมชุดโต๊ะและเก้าอี้ประจําห้องสมุด
1 ชุด
210,000 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ / งานวิทยบริการ
แผนกวิชาช่างยนต์
1 เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
2 เครื่อง
15,000 โครงการพัฒนางานเครื่องยนต์เล็ก
2 ตู้เก็บเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1 ตู้
10,000 โครงการพัฒนางานเครื่องยนต์เล็ก
3 โต๊ะฝึกงานอเนกประสงค์ ขนาด 150 x 80 x 80 ซม.
1 ตัว
10,000 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
4 ชุดฝึกงานแก๊สรถยนต์
1 ชุด
30,000
"
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2 เครื่อง
150,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะ
1 เครื่องเจาะพร้อมติดตั้ง
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
2 เครื่อง
50,000 โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7 เครื่อง
100,000 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ IT แผนกฯ
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลประจําแผนกช่างกลโรงงาน
10 เครื่อง
200,000 โครงการเดิม ปี 55
“Education for Career and Social Development”
“ กึ ษาเพืือ่ อาชีพี และพัฒ
“การศึ
ั นาสัังคม””
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ที่

๓๘๓
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556
จํานวน
รายการ
วงเงิน
หมายเหตุ
แผนกวิชาช่างโลหะการ

6 ชุด
99,600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ประจําแผนกวิชาช่างโลหะการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
1 ชุด
75,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
"
2 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
1 ชุด
95,000
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4 ชุด
80,000 โครงการจัดซื้อครุภัฑ์ประจําห้องอินเตอร์เน็ต
4 เครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A3 พร้อมติดแท้งก์
1 เครื่อง
20,000
"
5 ทีวีสี พลาสม่า ขนาด 51 นิ้ว
2 เครื่อง
40,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา/ นโยบายพัฒนาสสื่อ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
1 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
1 เครื่อง
20,000 โครงการห้องเรียนตัวอย่าง แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
1 เครื่อง
15,000
"
3 ตู้เอกสารทึบ ขนาด 90 x 45 x 182 cm
2 ใบ
12,600
"
100,000 โครงการพัฒนาระบบ IT แผนกเมคคาทรอนิกส์
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
7 เครื่อง
200,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ / โครงการปี 55
5 ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานสดิ้วเซอร์
1 ชุด
30,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์
6 เครื่องกําเนิดความถี่ Function Gennerator SFG1003
5 เครื่อง
35,000
7 เครองกลงขนาดเลก
เครื่องกลึงขนาดเล็ก
1 เครอง
เครื่อง
"
35,000
8 เครื่องไสและปาดหน้าแบบตั้งโต๊ะ
1 เครื่อง
"
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1 เครื่องปรับอากาศขนาด 28000 BTU พร้อมติดตั้ง
1 เครื่อง
40,000 โครงการจัดทําห้องแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมฯ
2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับจัดเก็บข้อมูล
1 ชุด
20,000 โครงการพัฒนาห้องอินเตอร์เน็ตแผนกอิเล็กฯ
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปพร้อมโต๊ะและเก้าอี้
1 ชุด
20,000
"
4 เครื่องอ่านบาร์โค๊ดพร้อมโปรแกรม
1 ชุด
10,000
"
5 ตู้ไม้ติดผนัง ขนาด 3 x 2 เมตร
1 ตู้
50,000
"
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 เครื่อง
360,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา / แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
2 เครื่อง
40,000 โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 แผนกช่างก่อสร้าง
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 28000 BTU
2 เครื่อง
80,000
"
3 ผ้าม่านบังแดด
4 ชุด
20,000
"
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7 เครื่อง
99,750 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแผนก
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5 เครื่อง
90,000 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
"
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 28000 BTU
2 เครื่อง
80,000
1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะประจําแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5 ชุด
90,000 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 28000 BTU
2 เครื่อง
80,000
"
3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะประจําแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5 ชุด
100,000 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องอินเตอร์เน็ตแผนก
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 BTU
4 เครื่อง
256,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา / โครงการปี 55
“d
“Education
for
f Career andd Sociall Development”
l
”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556

ที่
1
2
3

รายการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดอุปกรณ์ประมวลผลสําหรับ Student Checking
โปรแกรม Student Checking
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง
เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตแบบมัลติฟังค์ชั่นพร้อมชุดแท้งค์หมึก

1
2
3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาสามัญพื้นฐาน
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
3 เครื่องฉายภาพใช้กับโปรเจ็คเตอร์
4 เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
6 เครื่องฉายนทึกแสง
7 ชนเกบอเกสาร
ชั้นเก็บอเกสาร
8 ม่านบังแสง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําสํานักงาน
2 เครื่องปริ้นเตอร์ประจําสํานักงาน
3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24000 BTU # 5
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 18000 BTU
5 เครื่องควบคุมเครือข่ายตัวหลัก ( Server )
6 เครื่องควบคุมเครือข่ายตัวหลัก ( Server ) สําหรับ Firewall
7 เครื่องควบคุมเครือข่ายตัวหลัก ( Server ) สําหรับ Uninet
8 เครื่องควบคุมเครือข่ายไร้สาย
9 ตัวกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์
10
11
12
13
14
15
16
17

สวิทซ์ความเร็ว 10 / 100 / 1000 Mbps
เครื่องควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 36000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ แบบ Inverter ขนาด 24000 BTU # 5
เครื่องคอมพิวเอตร์โน๊ตบุ๊ค

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จํานวน

วงเงิน

หมายเหตุ

1 ชุด
1 ชุด
4 เครื่อง

90,000 โครงการพัฒนาระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียน
22,000
"
67,000 โครงการพัฒนาห้องสมุดอินเตอร์เน็ตแผนก

1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง

42,000 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แผนกฯ
6,000 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ต
100,000 โครงการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ IT

3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 ชุด
1 ชุด

60,000 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์
30,000
"
5,200
"
6,800
"
15,000
"
30,000
"
20,000
"
20,000
"

1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
27 ตัว
12 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
40 เครื่อง

15,000 ประจําสํานักงาน อศจ.
10,000
"
180,000 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ / งานอินเตอร์เน็ต
67,400
"
75,000 โครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมเครือข่าย / งานอินเตอร์เน็ต
75,000
"
75,000
"
150,000 โครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมเครือข่ายไร้สาย / งานอินเตอร์เน็ต
607,500
"
240,000 โครงการเปลี่ยนสวิตซ์ 10/100/1000 / งานอินเตอร์เน็ต
850,000
"
72,000 ห้อง ร9 + ห้องเชิดชูเกียรตฺ อาคารใหม่
73,000 ห้องประวัติ อาคารใหม่
120,000 นโยบายเปลี่ยนแอร์/ ชอ 1 เครื่อง,เทคนิคอุตฯ 2 เครื่อง
48,000 นโยบายเปลี่ยนแอร์ / ชอ
100,000 นโยบายเปลี่ยนแอร์ / IT
400,000 นโยบายส่งเสริมสื่อ
8,557,250

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๕
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ( เงินงบประมาณ )
ปีงบประมาณ 2555
รายการ
จํจานวน
านวน
หน่
หนวย
วย
1. จํานวนนักเรียน
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)
รวมทั้งสิ้น
รวมทงสน
2. รายรับ
2.1 งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา วิทยฐานะ
เงินเดือนพนักงานราชการ
รวมงบบุคลากร
2.2 งบดําเนินงาน
1 ดําเนินงาน ปวช.
2 ดําเนินงาน ปวส.
3 ดําเนินงาน ระยะสั้น
4 ดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
5 ดําเนินงาน อาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว
6 ดําเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
7 ดําเนินงาน โครงกาครูคลังสมอง
รวมงบดํ
รวมงบดาเนนงาน
าเนินงาน
2.3 งบอุดหนุน
1 อุดหนุนการจัดการศึกษา ปวช.
2 อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
3 อุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
4 อุอดหนน
ดหนุน นวตกรรม
นวัตกรรม สงประดษฐคนรุ
สิ่งประดิษฐ์คนร่นใหม
ใหม่
5 อุดหนุน โครงการคุณธรรมนําความรู้
6 อุดหนุน รายได้ระหว่างเรียน
รวมงบอุดหนุน
2.4 งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์์
2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

ร้อยละ
รอยละ

4,551
400
4,724
9 275
9,275

คน
คน
คน
คน

51,740,076
294,660
52,034,736

บาท
บาท
บาท

40.24
0.23

5,210,000
8,848,800
1,437,800
1,500,000
280,000
346,500
340,000
17,963,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.05
6.88
1.12
1.17
0.22
0.27
0.26

17,529,750
2,623,425
9,366,390
123 400
123,400
40,000
78,200
29,761,165

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13.63
2.04
7.29
0 10
0.10
0.03
0.06

14,880,000
2,250,000
17,130,000

บาท
บาท
บาท

11.57
1.75

“Education for Career and Social Development”
“การศกษาเพออาชพ
กษาเพื่ออาชีพ และพฒนาสงคม”
และพัฒนาสังคม”
“การศึ

หมายเหต
หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๖
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ( เงินงบประมาณ )
ปีงบประมาณ 2555
รายการ
จํจานวน
านวน
หน่
หนวย
วย
2.5 งบรายจ่ายอื่น
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
533,000
โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ
100,000
โครงการศูนย์สร้างอาชีพเพื่อชุมชน
2,380,000
โครงการปฏิรปสตรการศึ
โครงการปฏรู
ปสูตรการศกษานานาชาต
กษานานาชาติ
2 189 900
2,189,900
โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
190,000
โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
1,642,700
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
420,000
รวมรายรับทั้งสิ้น
128,565,907
3. รายจ่า่ ย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่
(
ป
่ายงบประมาณ)
ป
)
3.1 งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา รวมวิทยฐานะ
48,714,200
เงินเดือนพนักงานราชการ
258,600
รวมงบบุคลากร
48,972,800
3.2 งบดําเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
9,021,660
2. ค่าใช้สอย
5,049,250
3. ค่าวัสดุ
6,067,000
4. คาสาธารณู
ค่าสาธารณูปโภค
1,500,000
5 ดําเนินงาน อาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว
280,000
6 ดําเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
346,500
7 ดําเนินงาน โครงกาครูคลังสมอง
340,000
รวมงบดําเนินงาน
27,735,690
3 3 งบอุ
3.3
งบอดหนน
ดหนุน
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( ครูจ้างสอน )
5,939,510
2. ค่าตอบแทน
6,334,750
3. ค่าใช้สอย
4,687,000
4. ค่าวัสดุ
4,985,700
5. ค่า่ ดําํ เนิินงาน โโครงการเรีียนฟรี
ฟ ี 15 ปี
26,896,140
6. ค่าดําเนินงานพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
2,623,425
7. อุดหนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1,155,400
8 อุดหนุน โครงการคุณธรรมนําความรู้
40,000

ร้อยละ
รอยละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

0.41
4.20
1.85
1 70
1.70
7.98
1.28
0.33
100.00

บาท
บาท
บาท

53.50
0.22

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7.13
3.99
4.80
1.19
0.22
0.27
0.27

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.71
4.83
3.56
3.95
4.17
1.14
0.40
0.02

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

หมายเหต
หมายเหตุ
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๗
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปเงินรายได้ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ( เงินงบประมาณ )
ปีงบประมาณ 2555
รายการ
จํจานวน
านวน
หน่
หนวย
วย
9 อุดหนุน รายได้ระหว่างเรียน
78,200
บาท
รวมงบอุดหนุน
29,031,040
บาท
3.4 งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์
1,497,000
บาท
2 ทดน
2.
ที่ดิน สงกอสราง
สิ่งก่อสร้าง
250 000
250,000
บาท
รวมงบลงทุน
1,747,000
บาท
3.5 งบรายจ่ายอื่น
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
533,000
บาท
โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ
100,000
บาท
โ
โครงการศู
นย์ส์ ร้า้ งอาชีพี เพื่อื ชุมชน
2,380,000
บาท
โครงการปฏิรูปสูตรการศึกษานานาชาติ
2,189,900
บาท
โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
190,000
บาท
โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
1,642,700
บาท
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
420,000
บาท
รวมงบรายจ่ายอื่น
7,455,600
บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
126,500,067
บาท

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

ร้รอยละ
อยละ
0.16

1.18
0 20
0.20

0.42
0.08
1.88
1.73
0.15
1.30
0.33
5.89
100.00

หมายเหต
หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๗๙
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2556 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แหล่งค่าใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ 2556
รวม
ดําเนินการ
อุดหนุน
รายได้
1. แผนงานจัดการอาชีวศึกษา
งานจัดการศึกษาวิชาชีพ
1.1 งบบุคลากร
50,390,830 10,230,000 9,797,040 70,417,870
1) เงินเดือน 98 อัตรา
40,644,750
40,644,750
2) ค่าจ้างประจํา 15 อัตรา
2,451,420
2,451,420
3) พนักงานราชการ 2 อัตรา
294,660
294,660
4) ค่าจ้างชั่วคราว
4.1 ครูจ้างสอน 92 อัตรา
9,207,000 4,455,000 13,662,000
4.2 ลูกจ้างสํานักงาน 45 อัตรา
3,899,760
3,899,760
5) ค่าครองชีพ
1,023,000 1,442,280
2,465,280
6) เงินวิทยฐานะ
7,000,000
7,000,000
สรุปผลต่างระหว่างรายรับ/รายจ่าย
- 50,096,170
- - 50,096,170
1.2 งบดําเนินการ
17,558,800
7,229,000 20,043,153 44,830,953
ค่าตอบแทน
7,559,600
3,600,000 4,709,400 15,869,000
1) ค่าสอนพิเศษนอกเวลา
7,000,000
3,600,000 3,700,000 14,300,000
2) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
100,000
50,000
150,000
3) ค่าธุรการนอกเวลา
300,000
550,000
850,000
4) ค่าเช่าบ้าน
159,600
159,600
5) ค่าตอบแทน ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
259,400
259,400
6) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
150,000
150,000
ค่าใช้สอย
3,466,733
674,400 7,615,088 11,756,221
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ
1,600,000
100,000
500,000
2,200,000
2) ค่าเช่าที่ดิน
852,000
852,000
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
400,000
400,000
800,000
4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
200,000
200,000
5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
500,000
500,000
6) ค่าจ้างเหมาบริการ
200,000
50,000
250,000
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
14,733
511,500
194,988
721,221
8) ค่ารับรองการประชุมในการบริหารราชการ
30,000
30,000
9) ค่าใช้สอยตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
4,390,100
4,390,100
10) ค่าใช้สอย อื่น ๆ
200,000
62,900 1,550,000
1,812,900
ค่าวัสดุ
5,032,467
2,954,600 5,223,665 13,210,732
1) วัสดุการศึกษา
2,171,750
2,954,600
5,126,350
2) วัสดุสํานักงาน
600,000
400,000
1,000,000
3) วัสดุเอกสารสารการพิมพ์
200,000
100,000
300,000
4) วัสดุงานสื่อ
50,000
50,000
5) วัสดุเวชภัณฑ์
50,000
50,000
6) วัสดุงานอาคารสถานที่
1,000,000
1,000,000
2,000,000
7) วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
200,000
200,000
400,000

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๐
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2556 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แหล่งค่าใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ 2556
รวม
ดําเนินการ
อุดหนุน
รายได้
8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
50,000
50,000
100,000
9) วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
50,000
50,000
10) วัสดุคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)
80,000
80,000
11) วัสดุงานห้องสมุด
50,000
100,000
150,000
12) วัสดุการกีฬา
50,000
50,000
13) วัสดุพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
30,000
30,000
14) วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,000
20,000
15) วัสดุตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา
1,636,800
1,636,800
16) วัสดุอื่น ๆ
660,717
1,506,865
2,167,582
ค่าสาธาณูปโภค
1,500,000
2,495,000
3,995,000
1) ค่าประปา
5,000
5,000
2) ค่าไฟฟ้า
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3) ค่าโทรศัพท์
60,000
60,000
4) ค่าไปรษณีย์
60,000
60,000
5) ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)
850,000
850,000
5) ค่าบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
20,000
20,000
1.3 งบอุดหนุน
2,643,375
2,643,375
-

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ค่าตอบแทนตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าใช้สอยตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าวัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สํารองโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส่งเสริมนักคิดนักประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โครงการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

1.4 งบลงทุน
ครุภัณฑ์
1.5 งบรายจ่ายอื่น
สํารองภูมิคุ้มกัน
รวมเงิน แผนงานจัดการศึกษาวิชาชีพ

67,949,630

354,700
354,700
1,222,040
1,222,040
381,610
381,610
685,025
685,025
8,557,250
8,557,250
8,557,250
8,557,250
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
20,102,375 48,397,443 136,449,448

1,000,000
1,000,000
1,000,000
68,949,630

1,000,000
1,000,000
1,000,000
20,102,375 48,397,443 137,449,448
89,052,005 48,397,443
137,449,448

2.แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ

งานฝึกและพัฒนาอาชีพ
2.1 งบดําเนินงาน
1) โครงการฝึกอาชีพบนพื้นที่สูง
2) โครงการฝึกอาชีพตามแนวตะเข็บชายแดน
3) โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น

รวมเงิน แผนงานจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ฯ

รวมทั้งสิ้น
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

๓๘๑
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก แผนกวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2556
รวมเป็น
แผนกวิชาช่าง
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
เงิน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างโลหะการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รวม

332,050
150,000
245,300
398,200
219,500
161,850
38,000
86,650
140,950
99,250
100,000
200,000

2,171,750

511,500
363,000
185,900
498,300
522,500
379,500
325,600
46,200
122,100
-

843,550
513,000
431,200
896,500
742,000
541,350
363,600
86,650
187,150
221,350
100,000
200,000

2,954,600 5,126,350

วงเงินที่ต้องกัน
ผลผลิต 30 %
253,065
153,900
129,360
268,950
222,600
162,405
109,080
25,995
56,145
66,405
30,000
60,000

1,537,905

หมายเหตุ
ให้แผนกฯ กันงบสําหรับผลผลิต 30 % ตามตาราง โดยหักออกจากงบที่ได้รับทั้งหมดที่เหลือจึงนํามาบริหารจัดการ
และให้บริหารงบประมาณในภาคเรียนที่ 2 / 2555 ไม่เกิน 50 % ของงบทีไ่ ด้รับ

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

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ที่

๓๘๒
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556
จํานวน
รายการ
วงเงิน
หมายเหตุ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
1 เครื่อง
16,000 โครงการพัฒนางานด้านบัญชี / งานบัญชี
2 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
1 เครื่อง
16,000 โครงการจัดซื้อปริ้นเตอร์สํานักงาน / งานการเงิน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานการเงิน
2 เครื่อง
30,000 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ / งานการเงิน
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU
1 เครื่อง
20,000 งานการเงิน
5 ชุดโต๊ะรับแขก
1 ชุด
22,000
"
6 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
2 เครื่อง
60,000 โครงการปรับปรุงสํานักงาน / งานพัสดุ
7 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1 เครื่อง
30,000 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ / งานประชาสัมพันธ์
8 โซฟาหุ้ม PVC 2 ที่นั่ง F12
1 ตัว
18,000 งานวิทยบริการ ห้องอาเซียนศึกษา
9 โซฟาหุ้ม PVC 1 ที่นั่ง F13
1 ตัว
9,500
"
10 เก้าอี้หุ้ม PVC F14
2 ตัว
11,000
"
11 เก้าอี้หุ้ม PVC F15
9 ตัว
76,500
"
12 เก้าอี้ F16
2 ตัว
10,000
"
13 เก้าอี้ F17 ไม้วีเนีย
2 ตัว
11,000
"
14 เก้าอี้หุ้ม PVC F18
2 ตัว
14,000
"
15 เครื
เครองฉดนาแรงดนสู
่องฉีดน้ําแรงดันสูง 220V 3 HP 180 bar
1 เครอง
เครื่อง
18,000 งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานท่
16 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
1 เครื่อง
12,000
"
17 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22 KV 315 KVA
1 เครื่อง
223,000
"
ฝ่ายวิชาการ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 เครื่อง
25,000 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค / งานหลักสูตร
2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
20,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ / งานวัดผล
77,400 โครงการการปรับปรุงห้องประชุมสุทธาธรรม / งานสื่อฯ
3 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ LCD ขนาด4100 ANSI พร้อมติดตั้ง
1 เครื่อง
20,000
4 ไมรโครโฟนไร้สายอย่างดี
2 ชุด
"
108,000 งานสื่อการเรียนการสอน
5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 1600 W+1600 W ที่ 8 โอห์ม
2 เครื่อง
6 ชั้นวางหนังสือพร้อมชุดโต๊ะและเก้าอี้ประจําห้องสมุด
1 ชุด
210,000 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ / งานวิทยบริการ
แผนกวิชาช่างยนต์
1 เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
2 เครื่อง
15,000 โครงการพัฒนางานเครื่องยนต์เล็ก
2 ตู้เก็บเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1 ตู้
10,000 โครงการพัฒนางานเครื่องยนต์เล็ก
3 โต๊ะฝึกงานอเนกประสงค์ ขนาด 150 x 80 x 80 ซม.
1 ตัว
10,000 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
4 ชุดฝึกงานแก๊สรถยนต์
1 ชุด
30,000
"
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2 เครื่อง
150,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะ
1 เครื่องเจาะพร้อมติดตั้ง
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
2 เครื่อง
50,000 โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7 เครื่อง
100,000 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ IT แผนกฯ
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลประจําแผนกช่างกลโรงงาน
10 เครื่อง
200,000 โครงการเดิม ปี 55
“Education for Career and Social Development”
“ กึ ษาเพืือ่ อาชีพี และพัฒ
“การศึ
ั นาสัังคม””

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ที่

๓๘๓
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556
จํานวน
รายการ
วงเงิน
หมายเหตุ
แผนกวิชาช่างโลหะการ

6 ชุด
99,600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ประจําแผนกวิชาช่างโลหะการ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
1 ชุด
75,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
"
2 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
1 ชุด
95,000
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4 ชุด
80,000 โครงการจัดซื้อครุภัฑ์ประจําห้องอินเตอร์เน็ต
4 เครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A3 พร้อมติดแท้งก์
1 เครื่อง
20,000
"
5 ทีวีสี พลาสม่า ขนาด 51 นิ้ว
2 เครื่อง
40,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา/ นโยบายพัฒนาสสื่อ
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
1 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
1 เครื่อง
20,000 โครงการห้องเรียนตัวอย่าง แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
1 เครื่อง
15,000
"
3 ตู้เอกสารทึบ ขนาด 90 x 45 x 182 cm
2 ใบ
12,600
"
100,000 โครงการพัฒนาระบบ IT แผนกเมคคาทรอนิกส์
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
7 เครื่อง
200,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ / โครงการปี 55
5 ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานสดิ้วเซอร์
1 ชุด
30,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์
6 เครื่องกําเนิดความถี่ Function Gennerator SFG1003
5 เครื่อง
35,000
7 เครองกลงขนาดเลก
เครื่องกลึงขนาดเล็ก
1 เครอง
เครื่อง
"
35,000
8 เครื่องไสและปาดหน้าแบบตั้งโต๊ะ
1 เครื่อง
"
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1 เครื่องปรับอากาศขนาด 28000 BTU พร้อมติดตั้ง
1 เครื่อง
40,000 โครงการจัดทําห้องแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมฯ
2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับจัดเก็บข้อมูล
1 ชุด
20,000 โครงการพัฒนาห้องอินเตอร์เน็ตแผนกอิเล็กฯ
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปพร้อมโต๊ะและเก้าอี้
1 ชุด
20,000
"
4 เครื่องอ่านบาร์โค๊ดพร้อมโปรแกรม
1 ชุด
10,000
"
5 ตู้ไม้ติดผนัง ขนาด 3 x 2 เมตร
1 ตู้
50,000
"
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 เครื่อง
360,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา / แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
2 เครื่อง
40,000 โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 แผนกช่างก่อสร้าง
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 28000 BTU
2 เครื่อง
80,000
"
3 ผ้าม่านบังแดด
4 ชุด
20,000
"
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7 เครื่อง
99,750 โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแผนก
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5 เครื่อง
90,000 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
"
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 28000 BTU
2 เครื่อง
80,000
1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะประจําแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5 ชุด
90,000 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 28000 BTU
2 เครื่อง
80,000
"
3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะประจําแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
5 ชุด
100,000 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องอินเตอร์เน็ตแผนก
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 BTU
4 เครื่อง
256,000 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา / โครงการปี 55
“d
“Education
for
f Career andd Sociall Development”
l
”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๔
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินรายได้สถานศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556

ที่
1
2
3

รายการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดอุปกรณ์ประมวลผลสําหรับ Student Checking
โปรแกรม Student Checking
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง
เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตแบบมัลติฟังค์ชั่นพร้อมชุดแท้งค์หมึก

1
2
3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกวิชาสามัญพื้นฐาน
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
3 เครื่องฉายภาพใช้กับโปรเจ็คเตอร์
4 เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
6 เครื่องฉายนทึกแสง
7 ชนเกบอเกสาร
ชั้นเก็บอเกสาร
8 ม่านบังแสง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําสํานักงาน
2 เครื่องปริ้นเตอร์ประจําสํานักงาน
3 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24000 BTU # 5
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 18000 BTU
5 เครื่องควบคุมเครือข่ายตัวหลัก ( Server )
6 เครื่องควบคุมเครือข่ายตัวหลัก ( Server ) สําหรับ Firewall
7 เครื่องควบคุมเครือข่ายตัวหลัก ( Server ) สําหรับ Uninet
8 เครื่องควบคุมเครือข่ายไร้สาย
9 ตัวกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์
10
11
12
13
14
15
16
17

สวิทซ์ความเร็ว 10 / 100 / 1000 Mbps
เครื่องควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 36000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU # 5
เครื่องปรับอากาศ แบบ Inverter ขนาด 24000 BTU # 5
เครื่องคอมพิวเอตร์โน๊ตบุ๊ค

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จํานวน

วงเงิน

หมายเหตุ

1 ชุด
1 ชุด
4 เครื่อง

90,000 โครงการพัฒนาระบบการตรวจเช็คการเข้าเรียน
22,000
"
67,000 โครงการพัฒนาห้องสมุดอินเตอร์เน็ตแผนก

1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง

42,000 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แผนกฯ
6,000 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ต
100,000 โครงการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ IT

3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 ชุด
1 ชุด

60,000 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์
30,000
"
5,200
"
6,800
"
15,000
"
30,000
"
20,000
"
20,000
"

1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
27 ตัว
12 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
40 เครื่อง

15,000 ประจําสํานักงาน อศจ.
10,000
"
180,000 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ / งานอินเตอร์เน็ต
67,400
"
75,000 โครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมเครือข่าย / งานอินเตอร์เน็ต
75,000
"
75,000
"
150,000 โครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมเครือข่ายไร้สาย / งานอินเตอร์เน็ต
607,500
"
240,000 โครงการเปลี่ยนสวิตซ์ 10/100/1000 / งานอินเตอร์เน็ต
850,000
"
72,000 ห้อง ร9 + ห้องเชิดชูเกียรตฺ อาคารใหม่
73,000 ห้องประวัติ อาคารใหม่
120,000 นโยบายเปลี่ยนแอร์/ ชอ 1 เครื่อง,เทคนิคอุตฯ 2 เครื่อง
48,000 นโยบายเปลี่ยนแอร์ / ชอ
100,000 นโยบายเปลี่ยนแอร์ / IT
400,000 นโยบายส่งเสริมสื่อ
8,557,250

Chiang Mai Technical College
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๓๘๘
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปเงินรายได้ - รายจ่ายของสถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา)
ปีงบประมาณ 2555
รายการ
จํานวน
หน่วย ร้อยละ
1. จํานวนนักเรียน

8,180

คน
คน
คน
คน

26,128,143
23,678,590
49,806,733

บาท
บาท
บาท
บาท

40.86
59.14
0.00
100.00

ค่าจ้างชั่วคราว ( ลูกจ้างชั่วคราว)
3.2 งบดําเนินงาน

4,980,392

บาท

24.97

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
3.3 งบลงทุน

6,389,440
4,307,326
2,025,021
2,889,410
375,228

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.73
23.84
8.77
16.82
1.56

1. ค่าครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง
3.4 งบรายจ่ายอื่น

3,605,563

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20.31

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ต.ค.54 - มี.ค.55)

4,551

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

400

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

4 724
4,724

รวมทั้งสิ้น
2. รายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษา
2.2 รายรบทจะเกบไดจากนกศกษา
2.3 ผลกําไรจากการค้า
รวมรายรับทั้งสิ้น
3. รายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
3.1 งบบุคลากร

รายจ่ายอื่น

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
เงิินรายได้
ไ ้สถานศึึกษา คงเหลืือยกไป
ไ

30
24,572,410
25,234,323

“Education
“Ed
c tio for
fo Career
C ee andd Social
Soci l Development”
De elop e t”
“การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม”

0.00
100

หมายเหตุ
หมายเหต

