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ค าน า 
  

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี นี้  ได้
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  เพื่อให้สอดคล้อง
รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม  โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ  ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร  รวมถึงความ
เปล่ียนแปลงในระบบงบประมาณ   

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาท่ีจะมีผล
บังคับใช้ในอนาคตอันใกล้  ซึ่งจะเน้นน าเสนอผลผลิตของสถานศึกษา ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแต่ละแผน
งบประมาณ  ตามยุทธศาสตร์ของชาติท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ท้ายนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2560 นี้ขึ้นมา  หวังอย่างยิ่งว่าเอกสาร
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชงาน ประจ าปีงบประมาณ  2560  ได้เป็นอย่างดี 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค   
 

ภารกิจ 
 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกาอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
 5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
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 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2. ยุทธศาสตรแ์ละข้อบญัญตัิสู่ความส าเร็จ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
 5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 7. การสร้างและกระจายโอกาส 
 8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 
 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 
  น าภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข่าย                    ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เย่ียมห้องเรียนสม่ าเสมอท่ัวหน้า    พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

 

1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา  6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร   7. พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี   8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
4. น าส่ิงดีดีสู่สังคม   9. เน้นท างานประสานชุมชน 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์  10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน์ 
          เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการท่ีมีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
  

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ประชาชน 
 3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและส่งเสริมให้น าไปใช้ในการบริหาร การบริการ 
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

เป้าประสงค์ 
 1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 
 3. ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน วทิยาลยัเทคนิคพัทยา 

 

1.  ปรชัญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
 

ปรัชญา 
  คุณธรรมเย่ียม    = มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา  มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม 
 เป่ียมวิชา    =  มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามสาขาอย่างดีเย่ียม 
 พัฒนาอาชีพ   =  เพื่อสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้สู่อาชีพการงานต่อไป 
 

วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคคลตามศักยภาพ 
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นหนึ่งในผู้น าการอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและ

ของประเทศ  
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 

นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม  
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฝีมือ

แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท าและมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้  
 

เป้าประสงค์ 
1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหารและประกอบอาชีพใน
ระดับสากล  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
คุณธรรม 

3. ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4. บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ  และต่อ
ยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
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เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 สถานศึกษาพอเพียง 
 

อัตลักษณ์วิทยาลัย 
 จิตบริการสาธารณะ 
 

2.  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย การแก้ปัญหายาเสพติด และส่งเสริมการใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
 4. ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 5. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละสาขาวิชา / สาขางาน 
 6. สถานศึกษาควรออกบริการในชุมชน โดยเน้นการบริการวิชาการและทางวิชาชีพ  
 7. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มีทุกรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้ท่ัวถึงเพื่อเพิ่มจ านวน
นักเรียน นัก 
 8. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร ลงสู่ผู้เรียนเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาศึกษา 
 9. สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาในการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้มากยิ่งขึ้น 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตร/ชื่อเสียง) 
 1. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “สุดสาครเกมส์” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพิธีการและแดนเซอร์ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
พิธีกร (ชาย) ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพิธีการและแดนเซอร์ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
พิธีกร (หญิง) ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองประเภททีมเด่ียวหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “สงขลา
เกมส์” ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสงขลา 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองประเภททีมเด่ียวหญิงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “สุดสาคร
เกมส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง  
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7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองประเภททีมเด่ียวหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ ประเทศจีน ประจ าปีการศึกษา 2559  
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน ชายอายุ 15-17 ปี รุ่นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 
 

3.  กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ท่ี 1   ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผ้าส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ 

ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสม 
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มาตรการที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรส าหรับ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเล็งเห็น

ความส าคัญของวิชาชีพที่มีต่อสังคม 
มาตรการที่ 5 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ 

    หรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นท่ียอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูง 
 

กลยุทธ์ท่ี 2   ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

    สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 

หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม   จริยธรรม 
ค่านิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  มาตรการที่ 3 คัดเลือกสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือ และสร้างกระบวนการ 
    ติดตาม การวัดประเมินผลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
 

กลยุทธ์ท่ี 3   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา 
มาตรการที่ 2 พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
  มาตรการที ่3 การบริหารงานของผู้บริหารที่ใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรการที่ 4 พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกับข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย  มี
การเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 



7 
 

มาตรการที่ 5 จัดท าแผนงาน/โครงการบริหารความเส่ียงบริหารความเส่ียงโดยการมีส่วนร่วม 
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการ

สร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน นักศึกษา 
มาตรการที่ 7 ดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการ วัสดุ ครุภัณฑ์  
มาตรการที่ 8  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มาตรการที่ 9 บริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
มาตรการที่ 10 มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

 

กลยุทธ์ท่ี 4   ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรการที่ 1 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

 

กลยุทธ์ท่ี 5   ด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

กลยุทธ์ท่ี 6   ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
  พลเมืองโลก 

มาตรการที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

กลยุทธ์ท่ี 7   ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรการที่ 1 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ์ท่ี 8   ด้านการพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มาตรการที่ 1 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

    สถานประกอบการ 
มาตรการที่ 2 มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายของหลักสูตร 

    วิชาชีพระยะส้ัน 
มาตรการที่ 3 พัฒนาครูครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
มาตรการที่ 4 บริหารการเงินและงบประมาณของหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้เป็นไปอย่าง 

    ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  มาตรการที่ 5 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้มีความรู้ในเชิง 
    วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสม 
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  มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีความรักและภาคภูมิใจ 
    ในวิชาชีพ และเล็งเห็นความส าคัญของวิชาชีพที่มีต่อสังคม 

 

4.  ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง  เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ   จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2536  โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่ีดินของวัด
ช่องลมจากพระครูวิมลภาณ เจ้าคณะต าบลนาเกลือ ฝ่ายธรรมยุต กรมได้แต่งต้ังนายบรรพต  ศิริพัลลภ เป็นผู้
ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง และเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เปล่ียนช่ือเป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” โดยได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.  2536 ได้รับประกาศจัดต้ังเป็น  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2537 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ 

พ.ศ.  2539 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในระบบการ
เรียนปกติ  4 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาพณิชยการ 

 พ.ศ.  2540 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.)  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

พ.ศ.  2542 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)รุ่นแรก 1
สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)  และเปิดรับนักเรียน  นักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ  (การขาย)  

 พ.ศ.  2543 เปิดรับนักเรียน นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียน  
   นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่ม ดังนี้   

-  หลักสูตร ปวช. 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะและสาขาวิชาคหกรรม   
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
-  หลักสูตร ปวส. 5  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และการตลาด 

 พ.ศ.  2545 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ระดับ  ปวช. 
 พ.ศ.  2547 เปล่ียนช่ือสถานศึกษาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการระดับ  ปวส. 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และนักเรียน
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มดังนี้  

    -  หลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน
    เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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    -  หลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน
   คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 

พ.ศ.  2551 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชา  คือ  
สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขางานเครื่องมือกล 

 พ.ศ.  2552 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา 
   พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยกรรม  (ธุรกิจค้าปลีก)  เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.  2556 เปล่ียนช่ือวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพัทยา” เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

รายนามผู้บริหาร สถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 

1 นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป ผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

2 นายวิทยา                  อินสว่าง รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 

3 นางนพพร สุรินทร์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 

4 นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

5 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
  

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ปวช. และ ปวส.) หลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน และหลักสูตรแกนมัธยม 
หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
1.  ระบบปกติและระบบทวิภาคี  
1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
        1.1  สาขางานยานยนต์ (ปกติ , ทวิภาคี)) 
        1.2  สาขางานตัวถังและสี (ทวิภาคี) 
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
  2.1  สาขางานเครื่องมือกล (ปกติ) 
  2.2  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
         3.1  สาขางานงานโครงสร้าง (ปกติ) 
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 4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
  4.1  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
  4.2  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
 5. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  5.1  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 
 6. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาการบัญชี 
       1.1  สาขางานการบัญชี (ปกติ)  
 2. สาขาวิชาการตลาด   
       2.1  สาขางานการตลาด (ปกติ) 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
  3.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) 
 4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
  4.1  สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
        1.1  สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
  1.2  สาขางานการโรงแรม Mini English Program (ปกติ) 
        1.3  สาขางานการท่องเท่ียว (ปกติ) 
1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล (ม.6, ปวช.) 

 1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6 , ปวช.) 
        1.2  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
 2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะการ (ม.6, ปวช.) 
  2.1  สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  
 3. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (ม.6, ปวช.) 
      3.1  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.6 , ปวช.) 
  3.2  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6, ปวช.) 
        4.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 
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 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6, ปวช.) 
        5.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6) 
  5.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ปวช.) 
 6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  6.1  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต (ทวิภาคี) 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี (ม.6, ปวช.)  
       1.1  สาขางานการบัญชี (ม.6 , ปวช.) 
  1.2  สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)  
 2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช.) 
       2.1  สาขางานการตลาด (ม.6) 
       2.2  สาขางานการตลาด (ปวช.) 
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6, ปวช.) 
       3.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6 , ปวช.)  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ม.6, ปวช.) 
        1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ทวิภาคี) 
 2.  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ม.6, ปวช.) 
  2.1  สาขางานการท่องเท่ียว (ม.6) 
  2.2  สาขางานการท่องเท่ียว (ปวช.) 
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
2.  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
        1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
        1.1  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

       1.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาเครื่องกล  
  1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
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 2. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
        2.1  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
 3. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  3.1  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการบัญชี  
       1.1  สาขางานการบัญชี  
 2. สาขาวิชาการตลาด  
       2.1  สาขางานการตลาด  
      3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       3.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  
        1.1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและอื่นๆ 

ประเภทวิชาคหกรรม 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    1.1  วิชาขนมอบ 

       1.2  วิชาขนมอบยอดนิยม 
 2. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
       2.1  วิชาเส้ือเบ้ืองต้น 
       2.2  วิชากางเกงสตรี 
  2.3  วิชาเส้ือสมัยนิยม 1 
  2.4  วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม 1 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
       3.1  วิชาผมทรงกลาง – ทรงต่ า 
       3.2  วิชาผมทรงสูง 
  

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน 
4.  หลักสูตรเสริมอาชีพ 
 ประเภทวิชาหลักสูตรเสริมอาชีพ 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1.1 แกนมัธยม/ประถม 
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5.  หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ประเภทวิชาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

1.1 ฝึกอบรม 108 อาชีพ  
 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  PATTAYA TECHNICAL COLLEGE 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 15/17  หมู่ท่ี 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลนาเกลือ  อ าเภอ/เขต บางละมุง 
    จังหวัดชลบุรี  รหัส  20150 
 โทรศัพท์  โทร. 038-222482 , 038-221643 
 โทรสาร   โทร. 038-221818 
 เว็บไซต์   www.pattayatech.ac.th 
 อีเมล ์   pattayatech01@gmail.com 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 35 ไร่  -  งาน  - ตารางวา 
 มีอาคาร รวมท้ังส้ิน  
 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคารบริหารธุรกิจ) จ านวน   1 หลัง 20 ห้อง 
 2. อาคารส านักงานหอประชุม    จ านวน   1 หลัง   4 ห้อง 
 3. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 4. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน(อาคารศูนย์วิทยบริการ) จ านวน   1 หลัง   8 ห้อง 
 6. อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1 หลัง  40 ห้อง 
    ช่างไฟฟ้า / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 7. อาคารการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ านวน   1 หลัง   5 ห้อง 
 8. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน (อาคาร 8)  จ านวน   1 หลัง  16 ห้อง 
 9. อาคาร อบจ.ชลบุรีอนุสรณ์    จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 10. อาคารส านักงานเอนกประสงค์(พละศึกษา)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 11. อาคารส านักงานพัสดุกลาง (อาคารชั่วคราว)  จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 12. อาคารแปลงเกษตร (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 13. อาคารบ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8   จ านวน   1 หลัง   2 ห้อง 
 14. อาคารบ้านพักครู เรือนแถว 6 หน่วย 2 หลัง  จ านวน   2 หลัง  12  ห้อง 
 15. อาคารส านักงาน (อาคารชั่วคราว)   จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง  
 16. อาคารคูหาลูกเสือ     จ านวน   1 หลัง   1 ห้อง 
 17. อาคารอ านวยการ     จ านวน   1 หลัง  15 ห้อง 
 
 
 
 

http://www.pattayatech.ac.th/
mailto:pattayatech01@gmail.com
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เคร่ืองหมายและความหมายของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบัน  ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้กรอบวงกลมสองช้ัน  รอบเสมาธรรมจักร  
จารึกอักษร  ทุ ส นิ ม  มีข้อความด้านบนเป็นช่ือสถาบัน  ด้านล่างมี ข้อความส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ทุ ส นิ ม  หมายความว่า  อริยสัจ  ๔  สัจธรรมของพระพุทธเจ้า 
(๑) ทุ  หมายความว่า  ทุกข์  ความไม่สบายกายสบายใจ 
(๒) ส  หมายความว่า  สมุทัย  สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความด้ินรนทะยานออก 
(๓) นิ  หมายความว่า  นิโรธ  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความด้ินรนทะยานออก 
(๔) ม  หมายความว่า  อริยมรรค  ๘  ทางปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดการดับทุกข์  ได้แก่  ความเห็นธรรม  ความคิด

ชอบ  วาจาชอบ  กระท าชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  และต้ังจิตมั่นชอบ 
2536 คือ ปี พ.ศ. ท่ีประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 
 

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สีขาว – สีน้ าเงิน 
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ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
สุพรรณิการ์ ช่ือสามัญเรียก Yellow Cotton Tree เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5-10 เมตร มีถิ่น

ก าเนิดในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของพม่าด้วย ในศรีลังกามักปลูก
บริเวณพระอุโบสถ เป็นดอกไม้บูชาพระ 
ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝ้ายค า 
น าเข้ามาประเทศไทยกว่า 50 ปีมาแล้ว 
เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา ใบ เป็นใบเด่ียวรูป
ฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคน
ใบเว้า ขอบใบเป็นคล่ืน ออกเวียนสลับกัน 

ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายกิ่งสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุกแน่นท่ีปลายกิ่งและบานพร้อมๆกัน ไม่มีกล่ิน ขณะออก
ดอกจะสลัดใบหมด กลีบดอกสีเหลืองสด เกสรเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ าตาล มีปุยสีขาวคล้าย
ปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด มีท้ังกลีบเด่ียวและกลีบซ้อน ดอกมักบานในช่วงหน้าหนาว เริ่มเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี สุพรรณิการ์ไม้งามนี้ปลูกในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เมื่อปี พ.ศ.2540 โดย ผู้อ านวยการ นาย
บรรพต  ศิริพัลลภ ผู้อ านวยการท่านแรกของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 

 

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น้ าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 ค่านิยม ล้ าเลิศ เจิดจรัส   วิสัยทัศน์ ก้าวไกล ใจสุขสม 
 อุตสาหกรรม น าวิชา น่าช่ืนชม  พาณิชย์ สมศักดิ์ศรี มีวินัย 
 ชาวชุมชนวัดหนองเกตุใหญ่  ร้อยรวมใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา 
 คุณธรรมเย่ียม เป่ียมวิชา   พัฒนา อาชีพ ก้องเกรียงไกร 
 สถาบัน ต่างยึดมั่นในหน้าท่ี  สามัคคี คือพลัง อันยิ่งใหญ ่
 ครูอาจารย์คือปณิธาน ประสานใจ  ผู้บริหาร รักใคร่ ใจนิยม 
 พวกเรา นักเรียน นักศึกษา  แสวงหา ความรู้ ท่ีส่ังสม 
 มีความพอเพียง ตามค าพ่อ สอนเยาวชน อุทิศตน เป็นคนดี มีคุณธรรม 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   งามสง่า ขาว – น าเงิน เด่นสมัย 
 สุพรรณิการ์เหลืองทองผ่องอ าไพ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 



16 
 

5.  แผนภูมิโครงสรา้งการบริหาร 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 
นายวิทยา  อินสว่าง 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายศิรเมศร์  พัชราอริยธรณ์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางนพพร  สุรินทร์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 

 

งานพัสดุ 
นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ 

งานอาคารสถานที่ 
นายนที  ลอยเมฆ 

งานทะเบียน 
นางสาวธนภรณ์  ศิลาราช 

งานบัญชี 
นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม 

งานการเงิน 
นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

งานบุคลากร 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

งานบริหารทั่วไป 
นางวาสนา  พานสุวรรณ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายวสันต์  อารีย์ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายสัญญา  งาสระน้อย 
 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว 

งานปกครอง 
นายจีราศักด์ิ  วุฒิศรีศิริพร 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นางสุรีย์  หนองกก 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวสมคิด  หมั่นหาดี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางประรินญา  ว่องไว 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสง่า  คูค า 

งานความร่วมมือ 
นางสาวศศิธร  อมรพันธ์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวขวัญตา  บุญประเสริฐ 

แผนกวิชาเคร่ืองกล 
นายนพรัตน์  กลิ่นหอม 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นางสาวกาญจนา  ยอดศรีค า 

แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

นายธานี  แสงโชติ 

แผนกวิชาโลหะการ 

นายสัญญา  งาสระน้อย 

แผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

นายสง่า  คูค า 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายจารึก  จารุมิตร 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายสง่า  คูค า 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
นางแอนนา  ผลไสว 

แผนกวิชาเกษตรกรรม 
นางอัญชลี  บุญก่อ 

แผนกวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

นายสมนึก  บุญช่วยชาติ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล 

แผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ 

นางสาวสุจิตรา  นาชัยทอง 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

นางสุภาภรณ์  ฮิลล ์

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวอรวรรณ  เกตุโชติ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายเดชา  เฉยพันธ์ 
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6.  ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลยัเทคนิคพัทยา 

 

6.1 อัตราก าลัง ปี 2560  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

      ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร 
  

 
 ก. ข้าราชการ       20 คน 
  1 ผู้บริหาร    5  คน 
  2 ข้าราชการครู   15  คน 
  3 ข้าราชการพลเรือน   -  คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า        - คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน    -  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   -  คน 
 ค. พนักงานราชการ      26 คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน   26  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน   -  คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว      71 คน 
  1 ท าหน้าท่ีสอน   34  คน 
  2 ท่ัวไป / สนับสนุน  37  คน 
 

 
 

 ซ. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง      - คน 
  1 ข้าราชการ    -  คน 
  2 ลูกจ้างประจ า    -  คน 

 
 
 
 

 

อัตราก าลังคนของ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา         มีบุคลากรทั้งสิ้น  117 คน 

    จ. มีข้าราชการ / ลูกจ้าง มาช่วยราชการ        -      คน 
    ฉ. มีข้าราชการ / ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น        -      คน   
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา    112 คน 
  

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน รวม  
- ต่ ากว่า ม.6 - คน  12 คน 12 คน 
- ปวช. / ม.6 - คน  -   คน -   คน 

- ปวส. / อนุปริญญาตรี - คน  14 คน 15 คน 

- ปริญญาตรี  67 คน   11 คน 78 คน 

- ปริญญาโท 8 คน  -  คน 7 คน 

- ปริญญาเอก - คน  - คน - คน 

รวม  75 คน รวม 37  คน 112 คน 
 
 

6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง     71   คน  
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป / สนับสนุน รวม  

- จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน  - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 34 คน  37 คน 71 คน 

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน   - คน  - คน 

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน   - คน  - คน 

รวม 34 คน รวม 37 คน 71 คน 
 
 

6.4 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ   
6.4.1 ข้าราชการ  รวม 15 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางนริสรา บุตรวงษ์ ป.ตรี ผ้าและการแต่งกาย -ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า แ ผนก วิ ช า
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
-ผู้ ช่วยหัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ 

2. นายสมนึก บุญช่วยชาติ ป.ตรี ผ้าและการแต่งกาย -หัวหน้าแผนกวิชาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้ า ง าน พัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
(หัวหน้าหลักสูตรระยะสั้น) 
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3. นางสาวธนภรณ์    ศิลาราช ป.โท การตลาด -หัวหน้างานทะเบียน 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการ
ตลาด 

4. นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-หั ว ห น้ า ง า น วิ จั ย  พั ฒ น า
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 
(แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

5. นางอัญชลี บุญก่อ ป.ตรี พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

-หัวหน้างานบุคลากร  
-หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
-หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
เกษตรกรรม 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 
(แผนกวิชาเกษตรกรรม) 
-ครูประจ าวิชาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

6. นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสด์ิ ปทส. ช่างยนต์ -ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า แ ผนก วิ ช า
เคร่ืองกล 

7. นายนพรัตน์ กลิ่นหอม ป.ตรี ช่างยนต์ -หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองกล 

8. นางสาวสมคิด หมั่นหาดี ป.โท การบัญชี -หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการ
บัญชี 

9. นายสง่า คูค า ปทส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 
-หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
-หั ว ห น้ า ง า น ศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 
(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
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10. นายจารึก จารุมิตร ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้ า งานอาค าร
สถานที ่
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 
(แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง) 

11. นายสุริยา สวัสด์ินพรัตน์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน -หัวหน้างานอาชีวะศึกษา
ระบบทวิภาคี 
-ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า แ ผนก วิ ช า
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
-ผู้ ช่วยหัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิ เ ศ ษ แ ล ะ บ ริ ก า ร ชุ ม ช น 
(แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ ารุง) 

12. นางแอนนา ผลไสว ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -หั วห น้ าแผนก วิชาส ามั ญ 
สัมพันธ์ 
-ผู้ ช่วยหัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ 

13. นายสัญญา งาสระน้อย ป.โท เทคนิคโลหะ -หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโลหะ
การ 
-หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้ า งานอาค าร
สถานที ่

14. นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ ป.ตรี เทคนิคโลหะ 
 

-หัวหน้างานพัสดุ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโลหะการ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 
(แผนกวิชาโลหะการ) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  (แผนก วิชา
โลหะการ 
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15. นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

 
 

6.4.2 ลูกจ้างประจ า  รวม   - คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

6.4.3 พนักงานราชการ  รวม 26 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. ว่าท่ี ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ ป.โท 

สุขศึกษา 

-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา
สุขศึกษา) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม (งาน
นักศึกษาวิชาทหารและกีฬา) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

2. นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ ป.ตรี การบัญชี -หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 
-ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี (แผนกวิชาการ
บัญชี) 

3. นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว ป.ตรี สังคมศึกษา -หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(ลูกเสือ) 
-ครูประจ าแผนกวิชาสังคมศึกษา 

4. นางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม ป.ตรี ภาษาไทย -หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา
ภาษาไทย) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) 

5. นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง ป.ตรี การบัญชี -หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
-หัวหน้างานการเงิน 
-ผู้ ช่ วยหัวห น้างานโครงการ
พิเศษและการบ ริการ ชุมชน 
(แผนกวิชาการบัญชี) 

6. นางประรินญา ว่องไว ป.ตรี การบัญชี -หัวหน้างานส่งเส ริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
-ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
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7. นางสาวสมฤทัย บุญก่อ ป.ตรี การบัญชี -หัวหน้างานบัญชี 
-ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาบัญชี) 

8. นางสาวศศิธร อมรพันธ์ ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -หัวหน้างานความร่วมมือ 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  (แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

9. นางสาวกิตติยากรณ์ รถทอง ป.ตรี ช่างเช่ือมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
ระดับช้ัน ปวช. 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

10. นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -หัวหน้างานปกครอง 
-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

11. นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -หั ว ห น้ า ง า น วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

12. นายนที ลอยเมฆ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน -หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน) 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 
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13. นางสาวสุจิตรา นาชัยทอง ป.ตรี การตลาดและโลจิสติกส ์ -หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า งา นส่ ง เ ส ริ ม
ผลิตผลการค้าปละประกอบ
ธุรกิจ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาการตลาด) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี (แผนกวิชาการ
ตลาด) 

14. นายวสันต์ อารีย์ ป.ตรี เทคนิคยานยนต์ -หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 
-ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

15. นางสาวกาญจนา ยอดศรีค า ป.ตรี เทคนิคอุตสาหกรรม -หั ว ห น้ า แ ผ นก วิ ช า เ ท ค นิ ค
พ้ืนฐาน 
-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ง า น ป ระ กั น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(ชมรมและองค์การ) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาเคร่ืองมือกล) 

16. นางสาวกมลธรัตน์ เอ่ียมโคกสูง ป.ตรี การท่องเท่ียว -ครูประจ าแผนกวิชาการ
ท่องเท่ียว 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาการโรงแรม) 

17. นายอิสระพงศ์ มาพล ปทส. ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาเคร่ืองกล) 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาเคร่ืองกล) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ร ะ บ บ ท วิภ า คี  ( แ ผ นก วิ ช า
เคร่ืองกล) 
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18. นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ ปทส. ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ช่วยหัวน้างานประชาสัมพันธ์ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(ลูกเสือ) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาเคร่ืองกล) 

19. นายธนกิจ มากมณ ี ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
20. นางสาวพิมพิกา ยอดดี ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

21. นางสุรีย์ หนองกก ป.ตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
( แ ผ น ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ร ะ บ บ ท วิภ า คี  ( แ ผ นก วิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

22. นายเดชา เฉยพันธ์ ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -หัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 
-ผู้ ช่ วยหัวห น้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 

23. นายอภัยภัทร พัชราภา ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ -ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์ 
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24. นางสาวอรวรรณ นิยมสิทธ์ิ ป.ตรี การท่องเท่ียว -หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า ก า ร
ท่องเท่ียว 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน  

25. นางกรชนก ภูเจริญ ป.ตรี การโรงแรม -ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

26. นางสุภาภรณ์ ฮิลล ์ ป.ตรี การโรงแรม -หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
-ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า งา นส่ ง เ ส ริ ม
ผลิตผลการค้าปละประกอบ
ธุรกิจ 
-ผู้ ช่ วยหัวห น้างานโครงการ
พิเศษและการบ ริการ ชุมชน 
(แผนกวิชาการโรงแรม 

 
 

6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 71 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวสายฝน พยอม ป.ตรี วิทยาศาสตร์ -ผู้ ช่ วยหัว น้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์) 

2. นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจ าเริญ ป.ตรี 

วิทยาศาสตร์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
-ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

3. นางสาววาสนา มลสุวรรณ ป.ตรี สังคมศึกษา -หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-ครูประจ าแผนกวิชาสังคมศึกษา 

4. นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

5. นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ป.ตรี 
ห้องสมุด 

-หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
-ครูประจ าวิชาห้องสมุด 

6. นางสาวอังคณา ชวนชม ป.ตรี 
คณิตศาสตร์ 

-ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
-ครูประจ าวิชาคณิตศาสตร์ 
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7. นายยศภาดา ธัญญาลิขิต ป.โท 

คณิตศาสตร์ 

-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ง า นป ระ กั น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
-ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 

8. นางสาวประภาภรณ์ เกษสัญชัย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 
9. Miss Shyrra kindipan ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 

10. Miss Hanni Etaojong  ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 

11. Luan Qinhuan                      ป.ตรี ภาษาจีน -ครูประจ าวิชาภาษาจีน 
12. Ms. Sonam Wangmo  ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -ครูประจ าวิชาภาษาอังกฤษ 

13. นายธาณี แสงโชติ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน -หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองมือกล
และซ่อมบ ารุง 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
ระดับช้ัน ปวช. 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อม
บ ารุง) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานเคร่ืองมือกล
และซ่อมบ ารุง 

14. นางสาวสิริยา บุษบา ป.ตรี ช่างกลโรงงาน -ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาเคร่ืองมือกล) 
-ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองมือ
กลและซ่อมบ ารุง 
-ผู้ ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ร ะ บ บ ท วิภ า คี  ( แ ผ นก วิ ช า
เคร่ืองกล) 

15. นายอานนท์ สะและห์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน -ครูประจ าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 

16. นางสาวเกศสุดา ศรแผลง ป.ตรี เทคนิคอุตสาหกรรม -ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน) 
-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า
หลักสูตรการเรียนการสอน (งาน
เทียบโอนประสบการณ์) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี (แผนกวิชาเทคนิค
พ้ืนฐาน) 
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17. นางสุชีรา หะสิติ ป.ตรี การบัญชี -ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาการบัญชีและงาน
ลูกเสือ) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาการบัญชี) 

18. นางสาวสุรีรัตน์ ปรีชาเวทย์ ป.ตรี การตลาด -ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาการตลาด) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาการตลาด) 
-ผู้ ช่ วยหัวห น้างานโครงการ
พิเศษและการบ ริการ ชุมชน 
(แผนกวิชาการตลาด) 

19. นางสาวกัลยา  ไชยวิเชียร ป.ตรี การตลาด -ครูประจ าแผนกวิชาการตลาด 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

20. นางสาวนิตญา นาชัยทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
ระดับช้ัน ปวส. 
-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

21. นายภานุมาศ พุมมา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ง า นป ระ กั น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 
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22. นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

23. นางสาวปัณณภัสร์ เบี้ยวเก็บ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ค รู ป ร ะ จ า แ ผ น ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

24. นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ ป.ตรี การท่องเท่ียว -หั ว ห น้ า ง า น ว า ง แ ผ น แ ล ะ
งบประมาณ 
-ครูประจ าแผนกวิชาการโรงแรม 

25. นายภัทรพล  ธนตันยะกุล ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง) 
-ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

26. นายวัชรพงษ์ ฤทธ์ิประเสริฐ ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
ระดับช้ัน ปวส. 
-ผู้ ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี (แผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

27. นายธีรศักด์ิ พลิ้งวงค์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาไฟฟ้าก าลัง) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

28. นายสุวิทย์ รสหอม ป.ตรี ช่างไฟฟ้า -ครูประจ าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
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29. นายชโลมพร แน่นหนา ป.ตรี เทคนิคยานยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

30. นายพงษ์ศักด์ิ พวงอุดม ป.ตรี ช่างยนต์ -ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

31. นายมนูญ วินทะไชย ปทส. ช่างเช่ือมโลหะ -ครูประจ าแผนกวิชาโลหะการ 
-ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า งา นส่ ง เ ส ริ ม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
(ลูกเสือ) 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานปกครอง 
(แผนกวิชาโลหะการ) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน 

32. นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์ ป.ตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
-ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า งา นส่ ง เ ส ริ ม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
( แ ผ น ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอ ร์
ธุรกิจ) 

33. นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค์ ป.ตรี เทคนิคคอมพิวเตอร์ -ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-ผู้ ช่ วยหัวห น้างานโครงการ
พิเศษและการบ ริการ ชุมชน 
( แ ผ น ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์) 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 
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34. นายสุเทพ วินทะสมบัติ ป.ตรี เทคนิคคอมพิวเตอร์ -ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
-ผู้ ช่ ว ย หั วห น้ า งา นส่ ง เ ส ริ ม
ผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ 
-ผู้ ช่ ว ยหั วห น้า งานกิ จก รรม 
( แ ผ น ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์) 
-ผู้ ช่ วยหั วห น้า งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน (แผนก
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอ ร์
ธุรกิจ) 

35. นางจิรสุตา อินทร์ภูเมศร์ ป.ตรี - -เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

36. นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจช้ืน ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
37. นางสาวกรรณิกา รักความสุข ป.ตรี - -ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี 

38. นางสาวพัชรี เอ่ียมสะอาด ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 

39. นางสุกัญญา บุญก่อ ป.ตรี - -ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
40. นางสาวสุพรรษา ปราบรัตน์ ป.ตรี - -เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 

41. นายอ าพล ศรีจันทร์แก้ว ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 

42. นางสาวลลิตา วงษ์ย่างห่าง ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
43. นางสาวกรกฎ อุดมภ์ ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

44. นางสาวสุพรรณทิพย์ ชุมแสง ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานที่ 

45. นางสาวเจนจิรา ใจเย็น ป.ตรี - -เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
46. นางสาวเกศินี ปัทถานา ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป 

47. นางสาวระพินนาถ จุลเสวก ปวส. - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า นศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 

48. นางวรรณฤดี พวงอุดม ป.ตรี - -เจ้ าห น้ าที่ ง าน วิ จั ย  พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

49. นางสาวสลิล สุภาพ ป.ตรี - -เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 

50. นางสาวพิศมัย แก้วมาตร ปวส. - -เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

51. นางสาวน้ าอ้อย จงปลงกลาง ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

52. นางสาวชุตินันท์ หนองแก ปวส. - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น ส วั ส ดิ ก า ร
นักเรียน นักศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 
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53. นายศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง ปวส. - -เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 
-เจ้าหน้าท่ีงานครูที่ปรึกษา 

54. นางสาวชุติกาญจน์ พรหมอินทร์ ปวส. - -เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

55. นางจารุวรรณ สุ่มแช่ม ป.ตรี - -เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

56. นางสาวโสรยา ทองเทพ ป.ตรี - -เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

57. นางกาญจนา ปางชาติ ป.ตรี - -เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
-เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการ
สอน 
-เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า นศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 

58. นางสาวนฤภร พรหมอินทร์ ปวส. - -เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 

59. นายณรงค์ศักด์ิ หนูชูเช้ือ ป.6 - -พนักงานขับรถ 

60. นายชานนท์ อุ่นจิตต์ ม.3 - -พนักงานขับรถ 

61. นายเสถียร ม่วงอิ่ม ปวส. - -พนักงานขับรถ 
62. นายบุญเติม บุตรทอง ป.6 - -นักการภารโรง 

63. นางประคอง แดงสันเทียะ ป.4 - -นักการภารโรง 

64. นางเพ็ญศรี บุตรทอง ป.6 - -นักการภารโรง 
65. นางประเทือง คิดรอบ ป.6 - -นักการภารโรง 

66. นายพฤหัส บุตรโชติ ป.6 - -นักการภารโรง 

67. นางสาวประทุมวรรณ มูลภาที ป.6 - -นักการภารโรง 
68. นายค าศาล โต่นวุธ ป.6 - -นักการภารโรง 

69. นางฉวีวรรณ โต่นวุธ ป.6 - -นักการภารโรง 

70. นายสมพร นิลเอก ป.6 - -นักการภารโรง 
71. นายอเนก บุญมาฉาย ป.6 - -นักการภารโรง 
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7.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน) 
 

   1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 2,059 คน       หน่วย:คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิ้น

ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 ป่ีที ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 711 488 395 1,594 264 201 465 - - - 2,059

1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน ยานยนต์ 115 81 58 254 - - - - - - 254

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคยานยนต์ - - - - 33 34 67 - - - 67

 - สาขาวชิา/งาน เคร่ืองมือกล 93 54 34 181 - - - - - - 181

 - สาขาวชิา/งาน อตุสาหกรรมการผลิต - - - - 28 16 44 - - - 44

 - สาขาวชิา/งาน โครงสร้าง 30 13 16 59 - - - - - - 59

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคการเชื่อมอตุสาหกรรม - - - - 11 - 11 - - - 11

 - สาขาวชิา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 77 50 42 169 - - - - - - 169

 - สาขาวชิา/งาน ติดต้ังไฟฟา้ - - - - 24 19 43 - - - 43

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 47 32 31 110 - - - - - - 110

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ - - - - 17 19 36 - - - 36

 - สาขาวชิา/งาน อเิล็กทรอนิกส์ 47 37 21 105 - - - - - - 105

 - สาขาวชิา/งาน อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม - - - - 21 15 36 - - - 36

ภาคเรยีนที ่2/2559 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หน่วย:คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิ้น

ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 ป่ีที ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม

2. ประเภทวชิา พาณิชยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 65 48 51 164 25 29 54 - - - 218

 - สาขาวชิา/งาน การตลาด 42 34 22 98 17 9 26 - - - 124

 - สาขาวชิา/งาน การตลาด (ทวภิาคี) - - - - - 7 7 - - - 7

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการการขนส่ง - - - - 33 14 47 - - - 47

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 83 52 54 189 30 21 51 - - - 240

 - สาขาวชิา/งาน ธรุกจิค้าปลีก - 7 10 17 - - - - - - 17

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการท่ัวไป - - - - - - - - - - -

- - - -

3. ประเภทวชิา อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว - - - -

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรม 83 55 42 180 - - - - - - 180

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรม (English Program) - - - - - - - - - - -

 - สาขาวชิา/งาน การท่องเท่ียว 29 25 14 68 - - - - - - 68

 - สาขาวชิา/งาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม - - - - 25 10 35 - - - 35

 - สาขาวชิา/งาน มัคคุเทศกท่ั์วไป - - - - - 8 8 - - - 8

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2559) รวมทัง้สิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชพีระยะส้ัน 113 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชพี (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอืน่ ๆ ................ คน

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

113

ภาคเรยีนที ่2/2559 (ปีปัจจบัุน)
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7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 (ปีต่อไป) 

 

   1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 2,673 คน       หน่วย:คน 
 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 745 711 488 1,944 465 264 729 - - - 2,673

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน ยานยนต์ 100 115 81 296 - - - - - - 296

 - สาขาวชิา/งาน เทคนคิยานยนต์ - - - - 75 33 108 - - - 108

 - สาขาวชิา/งาน เคร่ืองมือกล 60 93 54 207 - - - - - 207

 - สาขาวชิา/งาน อุตสาหกรรมการผลิต - - - - 35 28 63 - - - 63

 - สาขาวชิา/งาน โครงสร้าง 30 30 13 73 - - - - - - 73

 - สาขาวชิา/งาน เทคนคิการเชื่อมอุตสาหกรรม - - - - 15 11 26 - - - 26

 - สาขาวชิา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 95 77 50 222 55 24 79 - - - 301

 - สาขาวชิา/งาน เทคนคิคอมพวิเตอร์ 40 47 32 119 - - - - - - 119

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ - - - - 20 17 37 - - - 37

 - สาขาวชิา/งาน อิเล็กทรอนกิส์ 80 47 37 164 - - - - - - 164

 - สาขาวชิา/งาน อิเล็กทรอนกิส์อุตสาหกรรม - - - - 20 21 41 - - - 41

ภาคเรียนที่ 1/2560 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หน่วย:คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 60 65 48 173 75 25 100 - - - 273

 - สาขาวชิา/งาน การตลาด 40 42 34 116 35 17 52 - - - 168

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการการขนส่ง - - - - - 33 33 - - - 33

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 95 83 52 230 55 30 85 - - - 315

 - สาขาวชิา/งาน ธรุกิจค้าปลีก - - 7 7 - - - - - - 7

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการทัว่ไป 15 - - 15 - - - - - - 15

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการโลจิสติกส์ - - - - 30 - 30 - - - 30

- - - -

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - - - -

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรม 80 83 55 218 - - - - - - 218

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรม (English Program) 20 - - 20 - - - - - - 20

 - สาขาวชิา/งาน การทอ่งเทีย่ว 30 29 25 84 - - - - - - 84

 - สาขาวชิา/งาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม - - - - 35 25 60 - - - 60

 - สาขาวชิา/งาน การทอ่งเทีย่ว - - - - 15 - 15 - - - 15

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 480 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ คน

480

ภาคเรียนที่ 1/2560 (ปีต่อไป)

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

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) 
หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการพฒันา

รูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่ชุมชน (Fix 

It Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการยกระดับ

คุณภาพการจดั

อาชีวศึกษาระบบ

ทวภิาคี

รวมทั้งสิ้น

21,856,642.42 3,080,340.48 167,997.57   514,000.00 - 25,618,980.47 20,041,591.45 108,927.31   289,999.84  2,146,785.89 89,997.49   21,624.12   22,698,926.10 48,317,906.57 

 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21,856,642.42 3,080,340.48 167,997.57   - - 25,104,980.47 - 108,927.31   289,999.84  - 89,997.49   - 488,924.64     25,593,905.11 

 - งบบคุลากร 12,561,343.87  - - - - 12,561,343.87 - - - - - - - 12,561,343.87 

 - งบด าเนนิงาน 4,030,687.55    2,300,340.48  167,997.57    - - 6,499,025.60   - - - - - - - 6,499,025.60  

 - งบลงทนุ 3,020,500.00    - - - - 3,020,500.00   - - - - - - - 3,020,500.00  

 - งบเงินอุดหนนุ 1,200,000.00    760,000.00    - - - 1,960,000.00   - - - - - - - 1,960,000.00  

 - งบรายจ่ายอื่น 1,044,111.00    20,000.00      - - - 1,064,111.00   - 108,927.31    289,999.84   - 89,997.49    - 488,924.64     1,553,035.64  

 2. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - - - - - 20,041,591.45 - - - - - 20,041,591.45 20,041,591.45 

 - งบบคุลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบด าเนนิงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทนุ - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนนุ - - - - - - 20,041,591.45  - - - - - 20,041,591.45 20,041,591.45 

 - งบรายจ่ายอื่น - - - - - - - - - - - - - -

 3. แผนงาน เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต

- - - - - - - - - 2,146,785.89 - 21,624.12   2,168,410.01  2,168,410.01  

 - งบบคุลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบด าเนนิงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทนุ - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนนุ - - - - - - - - - - - - - -

 - งบรายจ่ายอื่น - - - - - - - - - 2,146,785.89 - 21,624.12    2,168,410.01  2,168,410.01  

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
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หน่วย : บาท 
 

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการพฒันา

รูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่ชุมชน (Fix 

It Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการยกระดับ

คุณภาพการจดั

อาชีวศึกษาระบบ

ทวภิาคี

รวมทั้งสิ้น

 4. แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา - - - 514,000.00 - 514,000.00     - -              - - - - - 514,000.00     

 - งบบคุลากร - - - - - - - - - - - - - -

 - งบด าเนนิงาน - - - - - - - - - - - - - -

 - งบลงทนุ - - - - - - - - - - - - - -
 - งบเงินอุดหนนุ - - - 514,000.00  - 514,000.00     - - - - - - - 514,000.00     

 - งบรายจ่ายอื่น - - - - - - - - - - - - - -

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประมาณการรายรับ 57,541,316.00 บาท
 ก. เงนิรายได้ (บกศ.) ยกมา 9,735,620.00 บาท

                -  ยอดยกมาจากปปีจัจุบนั+คาดว่ามีรายรับในปต่ีอไป 9,735,620.00           บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั 47,805,696.00 บาท

งบบคุลากร 16,447,966.00 บาท

งบด าเนินงาน 6,110,200.00 บาท

งบลงทนุ 1,020,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 22,777,530.00 บาท  

งบรายจ่ายอื่น 1,450,000.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 57,541,316.00 บาท
งบบุคลากร 16,447,966.00 บาท

 - เงินเดือน 9,090,257.00 บาท

 - เงินวิทยะฐานะ 571,200.00 บาท

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 403,200.00 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,383,309.00 บาท

งบด าเนินงาน 6,110,200.00 บาท

 -  ค่าตอบแทน 3,702,300.00 บาท

 -  ค่าใช้สอย 623,200.00 บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,245,500.00 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 539,200.00 บาท

งบลงทุน 1,020,000.00 บาท
  - ค่าครุภัณฑ์ 1,020,000.00 บาท
  - ค่าส่ิงก่อสร้าง - บาท

งบเงนิอุดหนุน 22,777,530.00 บาท

 -  อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 394,000.00 บาท

 -  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

22,247,530.00 บาท

 -  ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00 บาท

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 48,000.00 บาท

 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 73,000.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,450,000.00 บาท

 -   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

115,000.00 บาท

 -   โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 290,000.00 บาท

 -   โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It 

Center

955,000.00 บาท

 -   โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 90,000.00 บาท

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 2,078,120.00        บาท

ส ารองเงินบ ารุงการศึกษา 7,657,500.00        บาท
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

21,009,466.00 2,415,700.00  168,000.00     394,000.00     - 23,987,166.00 22,368,530.00    290,000.00     115,000.00   955,000.00 90,000.00  23,818,530.00  9,735,620.00   57,541,316.00  

 - งบบุคลากร 16,447,966.00 - - - - 16,447,966.00 - - - - - - - 16,447,966.00

เงินเดือนข้าราชการ 9,090,257.00 - - - - 9,090,257.00 - - - - - - - 9,090,257.00

เงินวทิยฐานะ 571,200.00 - - - - 571,200.00 - - - - - - - 571,200.00

เงินประจ าต าแหนง่ - - - - - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 403,200.00 - - - - 403,200.00 - - - - - - - 403,200.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - - - - - -

เงินอื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - -

ค่าตอบพนกังานราชการ 6,383,309.00 - - - - 6,383,309.00 - - - - - - - 6,383,309.00

 -  งบด าเนินงาน 3,541,500.00 2,400,700.00 168,000.00 - - 6,110,200.00 11,294,530.00    - - - - 11,294,530.00  3,657,500.00   21,062,230.00

      - ค่าตอบแทน 1,633,600.00 1,930,700.00 138,000.00 - - 3,702,300.00 11,294,530.00   - - - - 11,294,530.00  800,000.00      15,796,830.00

ค่าเช่าบา้น(ขัน้ต่ า) - - - - - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทนรายเดือนครูพเิศษสอน - - - - - - 3,890,400.00      - - - - 3,890,400.00   - 3,890,400.00   

ค่าตอบแทนรายเดือนเจ้าหนา้ที่ - - - - - - 3,002,760.00      - - - - 3,002,760.00   - 3,002,760.00   

ค่าสมทบประกันสังคม (ครู) - - - - - - 164,124.00        - - - - 164,124.00      - 164,124.00      

ค่าสมทบประกันสังคม (เจ้าหนา้ที่) - - - - - - 150,264.00        - - - - 150,264.00      - 150,264.00      

ค่าครองชีพ (ครู) - - - - - - 1,080,000.00      - - - - 1,080,000.00   - 1,080,000.00   

ค่าครองชีพ (เจ้าหนา้ที่) - - - - - - 637,440.00        - - - - 637,440.00      - 637,440.00      

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา - - - - - 750,000.00        - - - - 750,000.00      - 750,000.00

เงินค่าสอนพเิศษ 1,633,600.00 1,930,700.00 138,000.00 - - 3,702,300.00 1,619,542.00      - - - - 1,619,542.00   - 5,321,842.00

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ - - - - - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็มขัน้ - - - - - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้ - - - - - - - - - - - - - -

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทัง้สิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับ

อนบุาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปญัหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

เงินค่าสอนพเิศษ (เทียบโอนประสบการณ์) - - - - - - - - - - - - 600,000.00       600,000.00       

เงินค่าตอบแทนธรุการ (เทียบโอน

ประสบการณ์)

- - - - - - - - - - - - 200,000.00       200,000.00       

      - ค่าใช้สอย 403,200.00 220,000.00 - - - 623,200.00 - - - - - - 170,000.00       793,200.00

ค่าเชา่ทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) 39,200.00 - - - - 39,200.00 - - - - - - - 39,200.00

ค่าเชา่รถยนต์(ขั้นต่ า) - - - - - - - - - - - - - -

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 130,000.00 220,000.00     - - - 350,000.00 - - - - - - - 350,000.00

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ - - - - - - - - - - - - 60,000.00         60,000.00         

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - 100,000.00       100,000.00       

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง - - - - - - - - - - - - - -

ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - - - - - - - - - 10,000.00         10,000.00         

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 234,000.00 - - - - 234,000.00 - - - - - - - 234,000.00

      - ค่าวสัดุ 965,500.00 250,000.00 30,000.00 - - 1,245,500.00 - - - - - - 185,000.00       1,430,500.00

วสัดุส านักงาน 50,000.00 100,000.00     - - - 150,000.00 - - - - - - - 150,000.00

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000.00 100,000.00     - - - 300,000.00 - - - - - - - 300,000.00

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - - - - - - 20,000.00

วสัดุการศึกษา 595,500.00 - 30,000.00 - - 625,500.00 - - - - - - - 625,500.00

วสัดุงานบา้นงานครัว - - - - - - - - - - - - 150,000.00       150,000.00

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา - - - - - - - - - - - - - -

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000.00       50,000.00       - - - 100,000.00     - - - - - - - 100,000.00       

วสัดุกอ่สร้าง - - - - - - - - - - - - 35,000.00         35,000.00         

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - - - - - - 50,000.00

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 539,200.00 - - - - 539,200.00 - - - - - - 2,502,500.00   3,041,700.00

ค่าโทรศัพท์ - - - - - - - - - - - - 25,000.00        25,000.00       

ค่าน้ าประปา 539,200.00 - - - - 539,200.00 - - - - - - - 539,200.00

ค่าไฟฟา้ - - - - - - - - - - - - 2,450,000.00    2,450,000.00   

ค่าไปรษณีย์ - - - - - - - - - - - - 27,500.00        27,500.00       

 - งบลงทุน 1,020,000.00 - - - - 1,020,000.00 - - - - - - - 1,020,000.00

  3.1 ครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - -

      ชุดครุภัณฑ์หอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์

ระบบประมวลผล

1,020,000.00  - - - - 1,020,000.00 - - - - - - - 1,020,000.00   

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - -

 - งบเงินอุดหนุน - 15,000.00     - 394,000.00    - 409,000.00    8,957,500.00     - - - - 8,957,500.00   - 9,366,500.00   

 - อุดหนนุส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ - - - 394,000.00     - 394,000.00    - - - - - - - 394,000.00      

 - อุดหนนุโครงการวจิัยและพฒันา - - - - - - - - - - - - - -

 - อุดหนนุ อศ.กช. - - - - - - - - - - - - - -

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - 15,000.00      - - - 15,000.00     - - - - - - - 15,000.00       

 - อุดหนนุโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนบุาลจนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

- - - - - - 8,836,500.00      - - - - 8,836,500.00   - 8,836,500.00   

 - อุดหนนุการสอนเกษตรระยะส้ัน - - - - - - - - - - - - - -

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การ อกท. - - - - - - - - - - - - - -

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การวชิาชีพ

อุตสาหกรรม

- - - - - - 48,000.00          - - - - 48,000.00       - 48,000.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

 - อุดหนนุการหารายได้ระหวา่งเรียน - - - - - - 73,000.00          - - - - 73,000.00       - 73,000.00       

 - อุดหนนุนกัเรียนเจังหวดัภาคใต้ - - - - - - - - - - - - - -

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม - - - - - - - - - - - - - -

 - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาตรี - - - - - - - - - - - - - -
 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - -

 - งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - 290,000.00    115,000.00  955,000.00 90,000.00 1,450,000.00   - 1,450,000.00

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

- - - - - - - - 115,000.00   - - 115,000.00      - 115,000.00

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - - - - - - - 290,000.00     - - - 290,000.00      - 290,000.00

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน Fix It Center

- - - - - - - - - 955,000.00 - 955,000.00      - 955,000.00

โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

- - - - - - - - - - 90,000.00  90,000.00       - 90,000.00

 - โครงการ - - - - - - 2,116,500.00 - - - - 2,116,500.00 2,078,120.00   4,194,620.00   

แผนงาน : ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ประจ าปงีบประมาณ 2560

- - - - - - 250,000.00 - - - - 250,000.00 - 250,000.00      

โครงการวยัใส วยัเกรียน เรียนเร่ืองเพศ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

- - - - - - 3,000.00 - - - - 3,000.00 - 3,000.00         

โครงการวยัใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

ประจ าปงีบประมาณ 2560

- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการคัดเลือกนกักีฬาตัวแทนระดับ

อาชีวศึกษาจังหวดัชลบรีุ ประจ าปกีารศึกษา

 2559

- - - - - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - 20,000.00       

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

ระดับภาค ประจ าปกีารศึกษา 2559

- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

ระดับชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2559

- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

โครงการปฐมนเิทศและพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมนกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย์

และบคุลากร

- - - - - - 500,000.00 - - - - 500,000.00 - 500,000.00      

โครงการคิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด เพือ่

ถวายเปน็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสมานฉันทต้์าน

ภัยยาเสพติด

- - - - - - 60,000.00 - - - - 60,000.00 - 60,000.00       

โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนกัวชิาชีพใน

อนาคตแหง่ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

วทิยาลัยเทคนคิพทัยา ประจ าปกีารศึกษา 

2560

- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

โครงการเสริมสร้างบคุลิกภาพและมารยาท

การเข้าสังคมของนกัเรียน นกัศึกษา อวท. 

ประจ าปกีารศึกษา 2559

- - - - - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - 20,000.00       

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า - - - - - - 35,000.00 - - - - 35,000.00 - 35,000.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการคุณธรรมน าความรู้ต่อสู้ยาเสพติดด้วย

จติบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560
- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

แผนงาน : ด้านที่ 2 การบริหารงาน

หลักสูตรและงานวิชาการ

โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์-เอส

โซ่ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 

2560

- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

โครงการประกวดผลงานนวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิัยและโครงการของครู

และนกัเรียน ประจ าปงีบประมาณ 2560

- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

โครงการนอ้มจิตบริจาคโลหติ เฉลิมพระ

เกียรติวนัพอ่แหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2560

- - - - - - 1,000.00 - - - - 1,000.00 - 1,000.00         

โครงการซ้ือยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ

ปฐมพยาบาลส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา 

ประจ าปงีบประมาณ 2560

- - - - - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - 20,000.00       

โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพกับ 

อย.นอ้ย ปงีบประมาณ พ.ศ.2560

- - - - - - 1,500.00 - - - - 1,500.00 - 1,500.00         

โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีและ

รณรงค์การลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนใน

เทศกาลลอยกระทง ประจ าป ี2559

- - - - - - 6,500.00 - - - - 6,500.00 - 6,500.00         

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวา

มหาราช

- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการการประชุมองค์การนกัวชิาชีพใน

อนาคตแหง่ประเทศไทยและการแข่งขัน

ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพืน้ฐาน ระดับสถานศึกษา

- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

โครงการการประชุมองค์การนกัวชิาชีพใน

อนาคตแหง่ประเทศไทยและการแข่งขัน

ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพืน้ฐาน ระดับจังหวดั

- - - - - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - 15,000.00       

โครงการการประชุมองค์การนกัวชิาชีพใน

อนาคตแหง่ประเทศไทยและการแข่งขัน

ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพืน้ฐาน ระดับภาค

- - - - - - 177,000.00 - - - - 177,000.00 - 177,000.00      

โครงการการประชุมองค์การนกัวชิาชีพใน

อนาคตแหง่ประเทศไทยและการแข่งขัน

ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะพืน้ฐาน ระดับชาติ

- - - - - - 150,000.00 - - - - 150,000.00 - 150,000.00      

โครงการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียน นกัศึกษา - - - - - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - 50,000.00       

โครงการพธิมีอบใบประกาศนยีบตัรและงาน

เล้ียงแสดงความยินดีผู้ส าเร็จการศึกษา

- - - - - - 260,000.00 - - - - 260,000.00 - 260,000.00      

โครงการวนัไหวค้รูและไหวค้รูช่าง - - - - - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - 25,000.00       

โครงการวนัคล้ายวนัสถาปนา

วทิยาลัยเทคนคิพทัยา ประจ าปกีารศึกษา 

2560

- - - - - - 55,000.00 - - - - 55,000.00 - 55,000.00       

โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทยีนจ าน า

พรรษา ประจ าปกีารศึกษา 2560

- - - - - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - 15,000.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่

แหง่แผ่นดิน เนือ่งในวโรกาส 12 สิงหามหา

ราชิน ีประจ าปกีารศึกษา 2560

- - - - - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - 15,000.00       

โครงการเทดิทนูสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

- - - - - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - 20,000.00       

โครงการรองรับการประเมินองค์การ

มาตรฐานดีเด่น

- - - - - - 5,500.00 - - - - 5,500.00 - 5,500.00         

โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษา

รางวลัพระราชทาน ประจ าปกีารศึกษา 2559

45,000.00 45,000.00 45,000.00       

โครงการรู้รักษ์ภาษาไทยในวนัสุนทรภู่ - - - - - - 4,200.00 - - - - 4,200.00 - 4,200.00         

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

นกัศึกษา (แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

- - - - - - 8,900.00 - - - - 8,900.00 - 8,900.00         

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการสร้าง 

Application บนระบบ Android

- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

โครงการพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรม 

การสร้างอุปกรณ์สมองกลโดย Embedded

- - - - - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00       

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้งาน

ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะโดยวทิยากร

ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2560

- - - - - - 11,200.00 - - - - 11,200.00 - 11,200.00       

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันา

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้วยโปรแกรม

สมองกลฝังตัว ปกีารศึกษา 2560

- - - - - - 35,000.00 - - - - 35,000.00 - 35,000.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสาขาวชิา

พณิชยการ

- - - - - - 55,800.00 - - - - 55,800.00 - 55,800.00       

โครการทศันศึกษาดูงานของนกัเรียน 

นกัศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2560

- - - - - - 85,000.00 - - - - 85,000.00 - 85,000.00       

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวชิาการในสาขา

วชิาชีพทางการตลาด

- - - - - - 4,900.00 - - - - 4,900.00 - 4,900.00         

โครงการทดสอบความรู้และความถนดัทาง

วชิาชีพ ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

- - - - - - 8,000.00 - - - - 8,000.00 - 8,000.00         

โครงการอบรมนกัเรียน นกัศึกษาเพือ่เตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2560

- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอ่นออก

ฝึกประสบการณ์อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
- - - - - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - 5,000.00         

โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนการสอน 

แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนกิส์

- - - - - - - - - - - - 400,000.00       400,000.00      

โครงการปจัฉิมนเิทศและอบรมนกัเรียน 

นกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 

2559

- - - - - - - - - - - - 20,000.00        20,000.00       

โครงการสมาชิกครูแนะแนวการศึกษาต่อ

อาชีวศึกษาวทิยาลัยเทคนคิพทัยา

- - - - - - - - - - - - 30,000.00        30,000.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ

 V-NET (PRE V-NET) ประจ าปกีารศึกษา 

2559

- - - - - - - - - - - - 5,000.00          5,000.00         

โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ ประจ าปี

การศึกษา 2559

- - - - - - - - - - - - 10,000.00        10,000.00       

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาการสร้าง

เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริง ประจ าปงีบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 50,200.00        50,200.00       

โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้าน

อาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2559
- - - - - - - - - - - - - -

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์

อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - -

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

นักศึกษาที่ยากจน  ประจ าปี  พ.ศ. 2560
- - - - - - - - - - - - - -

โครการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560
- - - - - - - - - - - - - -

โครงการส่งเสริมการท าธุรกจิในสถานศึกษา - - - - - - - - - - - - - -

โครงการศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ - - - - - - - - - - - - - -

โครงการน้อมจติบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกยีรติ

วันแม่แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- - - - - - - - - - - - - -

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2560
- - - - - - - - - - - - - -

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนงาน : ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ

โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ปงีบประมาณ

 พ.ศ.2560

- - - - - - 1,000.00 - - - - 1,000.00 - 1,000.00         

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน ์รักษ์ส่ิงแวดล้อม - - - - - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - 20,000.00       

โครงการปรับปรุงหอ้งองค์การนกัวชิาชีพ

เพือ่รองรับการประเมินหนว่ยมาตรฐาน

องค์การนกัวชิาชีพในอนาคตแหง่ประเทศ

ไทย ประจ าปกีารศึกษา 2559

- - - - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - 25,000.00       

โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายใน

หอประชุม ปงีบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 770,000.00       770,000.00      

โครงการจัดซ้ือเก้าอี้เลคเชอร์จ านวน 100 

ตัวภายในวทิยาลัยเทคนคิพทัยา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 99,000.00        99,000.00       

โครงการจัดท าสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร

- - - - - - - - - - - - 200,000.00       200,000.00      

โครงการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ ์(ปา้ยรับ

สมัครเรียน)

- - - - - - - - - - - - 80,000.00        80,000.00       

โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพทภ์ายใน

วทิยาลัยเทคนคิพทัยา ปงีบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 50,000.00        50,000.00       

โครงการอบรมด้านการใช้งานระบบ

สารสนเทศและระบบการบริหารการจัดการ

อาชีวศึกษา (RMS2012)

- - - - - - - - - - - - 5,000.00          5,000.00         

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

วทิยาลัยเทคนคิพทัยา ปงีบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 5,000.00          5,000.00         

โครงการอบรมเชิงปฏบติัการการจัดท า

แผนพฒันาสถานศึกษา ประจ าป ีพ.ศ.

2560-2564

- - - - - - - - - - - - 35,800.00        35,800.00       

โครงการจัดท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 2,000.00          2,000.00         

โครงการจัดท าแฟม้และเอกสาร

ประกอบการประกันคุณภาพภายในและ

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี

การศึกษา 2559

- - - - - - - - - - - - 12,000.00        12,000.00       

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 ประจ าปกีารศึกษา 2559

- - - - - - - - - - - - 17,000.00        17,000.00       

โครงการประชาสัมพนัธแ์นะแนวทาง

การศึกษา "อาชีวซศึกษา เรียนแล้วมีอนาคต"

- - - - - - - - - - - - 30,000.00        30,000.00       

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพครูทีป่รึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

- - - - - - - - - - - - 39,240.00        39,240.00       

โครงการปรับปรุงแปลงพชืไร้ดินเพือ่เปน็ศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง

- - - - - - - - - - - - 50,000.00        50,000.00       

โครงการซ่อมแซมระบบไฟเคร่ืองกลึงแผนก

ช่างกลโรงงานและเทคนคิอุตสาหกรรม

- - - - - - - - - - - - 12,500.00        12,500.00       

โครงการติดต้ังพดัลมโคจรขนาด 16 นิว้ ใน

หอ้งเรียน 517 แผนกวชิาเทคนคิพืน้ฐาน

- - - - - - - - - - - - 22,400.00        22,400.00       

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 
 
 
 



51 
 

 

หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการเปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งเรียน หอ้ง 

521 แผนกวชิาช่างกลโรงงานและเทคนคิ

อุตสาหกรรม

- - - - - - - - - - - - 23,680.00        23,680.00       

โครงการส่งเสริมการจดัท าระบบการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560
- - - - - - - - - - - - - -

โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559
- - - - - - - - - - - - - -

แผนงาน : ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชน

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน

 นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กจิกรรม

ปฐมนิเทศลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

- - - - - - - - - - - - - -

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน

 นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กจิกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน 

3 คร้ังต่อภาคเรียน)

- - - - - - - - - - - - - -

โครงการลงนามความรวมมือ ร่วมกับสถาน

ประกอบการ ประจ าปกีารศึกษา 2559

- - - - - - - - - - - - 56,500.00        56,500.00       

โครงการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ - - - - - - - - - - - - - -

โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกบั

สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
- - - - - - - - - - - - - -

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการจดัการอาชีวะผู้สูงวัย อาชีวะเพือ่สตรี 

ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

2560

- - - - - - - - - - - - - -

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ

พัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงานกจิกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน 

(Fix It Center) ประจ าปีงบปะมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - - -

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 - - - - - - - - - - - - - -

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 - - - - - - - - - - - - - -

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา - - - - - - - - - - - - - -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปี

การศึกษา 2560

- - - - - - - - - - - - - -

แผนงาน : ด้านที่ 5 บุคลากรและการ

บริหารงานบุคลากร

โครงการนเิทศและติดตามการจัดการเรียน

การสอน

- - - - - - - - - - - - 1,000.00          1,000.00         

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกจิ)
- - - - - - - - - - - - - -

แผนงาน : ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา

โครงการอบรมพฒันาแนวคิดและ

กระบวนการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ของ

นกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 

2560

- - - - - - 3,000.00            - - - - 3,000.00 - 3,000.00         

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท 
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัยสร้างองค์

ความรู้
รวม

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It 

Center)

 โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การ

วพิากษ์โครงการวจิัยของครูผู้สอน ประจ าปี

งบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 24,800.00        24,800.00       

โครงการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน

 นกัศึกษาทีม่ีต่อการจัดการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

- - - - - - - - - - - - 22,000.00        22,000.00       

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2559 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ป ี2560

- - - - - - - - - - - - 5,000.00          5,000.00         

ส ารองเงินรายได้สถานศึกษา 4,000,000.00    4,000,000.00   

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 

กระทรวง พ้ืนที่

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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โครงการที่ 1 
 

โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวสันต์  อารีย์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรัก ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวท่ีเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไป
ตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโต
งดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม 
  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
ท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี  
มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน
และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง 

  การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้ า” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ ๒ ค้ า เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นท่ีเส่ียง   เพิ่มมาก
ขึ้น จึงได้ก าหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรส าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ 
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ต ารวจและพระสงฆ์    ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ท้ังนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้อง
ปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา   ดังนั้น  เพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบการป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน  มาตรการค้นหา  
มาตรการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมี
แผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อให้ชุมชน สถานศึกษา และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญในป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
  5.2 เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้าใจและมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของ
สารเสพติดภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 

  5.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดลิบายมุขภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา  
  5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและอบายมุข 
  5.5 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการสถานศึกษา 
  6.1.2 ชุมชน ผู้ปกครอง  
  6.1.3 นักเรียน นักศึกษา  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการสถานศึกษาสมีการด าเนินงานตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 
  6.2.2 ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสอดส่อง ดูแล ใส่
ใจ เข้าใจบุตรหลาน 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงพิษภัย และห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 



56 
 

 

  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   250,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 250,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 9.2 สถานศึกษา มีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน เป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าอ าเภอในการศึกษาดูงาน
และเป็นแหล่งเรียนรู้  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 2 
 

โครงการ วัยใส วัยเกรียน เรียนเร่ืองเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ตระหนักถึงปัญหานักเรียนระดับ ปวช. ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศมี
ความสนใจในเรื่องความรักในวัยเรียน และแสดงอกทางเรื่องเพศท่ีไม่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
สรีระทางร่างกาย ได้แก่ ฮอร์โมนเพศและอิทธิพลภายนอกหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว สังคมและ
วัฒนธรรม ด้วยภาวะสังคมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบันได้ชักน าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมและอาจน ามาซึ่ง
การมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามท่ีจ าท าให้เดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ 
กามโรค โรคตับอักเสบจากไวรัชนิดบีและซี เป็นต้น การต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม เกิดปัญหากับครอบครัวท่ีไม่ยอมรับหาก
วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงปัจจัยและสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ส าคัญ อีกท้ังวัยรุ่นเพศชาย หญิงเป็นวัยท่ีต้องเติบโตต่อไปและยังต้องเจอผู้คนอีกมากในวันข้างหน้า หากวันใดท่ีต้อง
เลิกคบกับฝ่ายชายในฐานะคนรักแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง  
  นอกจากนี้ยังเป็นการท าให้พ่อแม่และบุคคลท่ีรักต้องเสียใจกับพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงการวาง
แผนการด าเนินชีวิตต่อไปในวัยเรียนเมื่อมีความรัก การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 
พบว่าผู้หญิงท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนรักไปแล้วมักจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนต่อมาหรือเพื่อเหตุผลอื่นเช่นเพื่อ
แลกกับเงินท่ีจะมาซื้อส่ิงของราคาแพงตามท่ีตนเองต้องการ 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อใหค้วามรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัยเจริญพันธ์ อวัยวะสืบพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยและยา
คุมก าเนิด 
  5.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม
พฤติกรรมทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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  5.3 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิเสธหลีกเล่ียงการขอมีเพศสัมพันธ์รวมท้ังการวางแผน
ชีวิตในวัยเรียนต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนตัวแทน ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนตัวแทน ปวช.2 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับความรู้เรื่องวัยเจริญพันธ์ การ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมก าเนิดและในวัยเรียน รวมท้ังการป้องกันโรคติดต่ออันตรายและ
การวางแผนชีวิตในวัยเรียนต่อไป  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   3,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 3,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับความรู้เรื่องวัยเจริญพันธ์  อวัยวะสืบพันธ์ ยาม
คุมก าเนิด การป้องกันการท้องในวัยเรียน รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัย 

 9.2 นักเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศ ได้
เข้าใจถึงวิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และโรคติดต่ออันตรายท่ีมาจากการมีเพศสัมพันธ์  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 3 
 

โครงการ วัยใส ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศการระบาดท่ีกระจายตัวอย่างรวดเร็วใน
สังคมไทยเป็นปัญหาทีแก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่รู้จักการหลีกเล่ียงเพราะอยากรู้อยากลองบาง
คนมีความโลภท่ีจะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขายเพื่อหวังก าไรท่ีมากมายมหาศาล โดยไม่ค านึงคุณธรรมจริยธรรม ท่ี
ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ ผลจากการเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเหล่านี้ ส่งผลต่อเด็กเยาวชนของไทยท่ีจะมีอนาคตในภาย
ภาคหน้าท่ีสดใสแต่กลับต้องหลงเช่ือ โดยการอยากรู้อยากลองสารเสพติดเหล่านั้น ถูกการชักจูง การมั่วสุมและการ
หลอกให้เป็นเครื่องมือในการค้าขายยาเสพติด ถ้าเยาวชนทุกคนตกเป็นทาสยาเสพติดอนาคตของประเทศคงจะพบกับ
การสูญเสียอย่างใหม่หลวงเป็นแน่แท้ ยาเสพติดไม่มีผลต่อร่างกายและยังให้โทษอีกมากมายมหาศาล เนื่องจากเยาวชน
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมอย่างเพียงพอครอบครัวเป็นแบบอย่างในการให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องกับ
เยาวชน เพื่อเป็นการช่วยกันขับเคล่ือนไปในทางท่ีถูกท่ีควร ส่ิงเสพติดจะเข้าหากลุ่มเยาวชนได้ง่ายมาก เพราะเป็นกลุ่ม
เส่ียงท่ีมีความคึกคะนองพอสมควร ถ้าปล่อยให้ส่ิงเสพติดนั้นท าลายเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ประเทศไทยจะต้อง
พบกับส่ิงเลวร้ายอย่างยิ่ง จากค ากล่าวที่ว่า เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ถ้าไม่ป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการ
หลีกเล่ียงจากยาเสพติดแก่เยาวชน อนาคตของชาติคงถูกท าลายด้วยยาเสพติดเป็นแน่ 
  ด้วยเหตุนี้งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การรู้โทษท่ีร้ายแรงของส่ิงเสพติดและสุดท้ายขาดไม่ได้ คือ การ
รู้จักการหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด จึงจัดท าโครงการวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชนไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ภายใต้โครงการเรียนรู้การจัดการอย่างเก่ง ดี  มี 
สุข  
 
 



60 
 

 

5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
  5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าใจและมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของสารสเพติดภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 

  5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละและ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศึกษาตัวแทน ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาตัวแทน ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีเข้าใจและมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ป้องกัน การ
แพร่ระบาดของสารสเพติดภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาคุณธรรม จริยธรรม มี จิตอาสา รู้จักเสียสละและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 4 
 

โครงการ คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2560 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาของนักเรียน 
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ห่างไกล
ยาเสพติดอบายมุขต่างๆ พร้อมท้ังสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมการสร้างนักกีฬาใน
สถานศึกษา โดยพัฒนาผู้มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภาคต่อไป  
  อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จึงได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาติดต่อกันมาตลอด ในการนี้ วิทยาลัยฯ 
ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาเซปัคตะกร้อ 
และวิทยาลัยฯยังได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภท กีฬามวยสากลสมัครเล่น , กีฬาฟุตซอล, กีฬา
วอลเล่ย์บอล, กีฬาบาสเกตบอล และกรีฑา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับ
ภาคต่อไป 
  5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุร ี
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขันนักกีฬาอาชีวเกมส์
ระดับภาคต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยในสังกัดชลบุรี  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบ้ียเล้ียง) 20,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ได้นักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับภาคต่อไป 

 9.2 สามารถส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  9.3 สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
  9.4 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 5 
 

โครงการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาของ
นักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ห่างไกลยาเสพติดอบายมุขต่างๆ พร้อมท้ังสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมการสร้างนักกีฬาใน
สถานศึกษา โดยพัฒนาผู้มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศในระดับภาคและเป็นตัวแทนระดับชาติต่อไป  
  อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาติดต่อกันมาตลอด 
ในการนี้ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ระดับชาติ
ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติต่อไป 
  5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 10 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เป็นตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพหานคร เข้า
แข่งขันนักกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยในสังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบ้ียเล้ียง) 10,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ได้นักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ระดับชาติต่อไป 

 9.2 สามารถส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  9.3 สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
  9.4 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 6 
 

โครงการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อแข่งขันกีฬาส าหรับนัศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาของนักเรียน 
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ห่างไกล
ยาเสพติดอบายมุขต่างๆ พร้อมท้ังสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมการสร้างนักกีฬาใน
สถานศึกษา โดยพัฒนาผู้มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศในระดับภาคและเป็นตัวแทนระดับชาติต่อไป  
  อาชีวศึกษาระดับชาติ จึงได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาติดต่อกันมาตลอด ในการนี้ ได้ส่งตัวแทน
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ระดับชาติ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ 
  5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ประมาณ 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันนักกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ เกิดความรัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
 
 



66 
 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกันยายน 2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยในสังกัดระดับชาติ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบ้ียเล้ียง) 10,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ 

 9.2 สามารถส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  9.3 สามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
  9.4 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 7 
 

โครงการ ปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 
๓๒ (๑) ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
การจัดท าสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา รวมท้ังสวัสดิการและการบริการต่างๆ ของสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการดูแลและกระตุ้นให้นักเรียน  นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติท่ีดี มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคม มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพไปในทางท่ีถูกท่ีควรเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท าประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติสืบไป 

 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเน้นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
  5.2 เพื่อเน้นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านอยมท่ีพึงประสงค์ ระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบเป็นคนดีของสังคม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศึกษาจ านวน 700 คน เข้าร่วมโครงการ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านอยมท่ีพึงประสงค์ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเป็นคนดีของสังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายพุทธบุตร วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   500,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 500,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  9.3 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
เป็นคนดีของสังคม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 8 
 

โครงการ คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญ และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย ยุทธศาสตร์  การ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จึงมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยา
เสพติด ดังนั้น การท่ีจะให้เยาวชนไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกฝัง เยาวชนให้เกิด
การคิดดี ท าความดี และเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ 
พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบกับในวันท่ี ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส านักงาน 
ป.ป.ส. จึงก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีว่า “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ “คิดดี ท าดี 
ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสท่ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 5.2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อประชาชนและต่อ

ประเทศชาติ 
 5.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้เกิดการ คิดดี ท าความดี ต่อต้านยาเสพติด 
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 5.4 เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งสะท้อนถึงโทษของยาเสพติด และไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๑,๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี แสดงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ สร้างภูมิคุ้มกันโดยปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้เกิดการ คิดดี ท าความดี ต่อต้านยาเสพติด  และไม่หันไป
ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ                        
สยามบรมราชกุมารี 

 9.2 แสดงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 

 9.3 สร้างภูมิคุ้มกันโดยปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้เกิดการ คิดดี ท าความดี ต่อต้านยาเสพติด 
 9.4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งสะท้อนถึงโทษของยาเสพติด และไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 9 
 

โครงการ แข่งขันกีฬาสามัคคีสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กีฬานับเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสังคม   สร้างบุคคลให้เป็น 
ผู้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้การเล่น และการ
แข่งขันกีฬา ยังมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาโดยเฉพาะการใช้กีฬามาเป็นเครื่องมือ
ในการต่อต้านและป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและสารเสพติดต่างๆ   

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี
สมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ และสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง

จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 5.5 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และรู้จักท างานเป็นทีม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,500  คน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสมานฉันท์ต้านภัย
ยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2560  
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีความสามัคคี  

รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และรู้จักท างานเป็นทีม สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันท่ี 13-14  กรกฎาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   60,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 60,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 9.2 ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 9.3 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 9.4 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 9.5 สร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และรู้จักท างานเป็นทีม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
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โครงการที่ 10 
 

โครงการ เลือกต้ังคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันมีหลายด้านด้วยกันโดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญา และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ นักเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 
การพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถพัฒนาและเสริมสร้างนักเรียน นักศึกษานอกเหนือจาก
บทเรียนท่ีเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องอาศัยประสบการณ์ วิสัยทัศน์และอุดมการณ์อันกว้างไกล
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ อนึ่งเพื่อให้กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียน การสอนแล้วกิจกรรม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษายังมีความส าคัญกับนักเรียนและสามารถเสริมสร้างสติปัญญา สังคมและประเทศชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
โดยแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกต้ัง นายก อวท. และคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อมาปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนชุดเก่าท่ีได้ หมดวาระในการปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ โดยให้สมาชิก อวท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมและใช้สิทธิ
ในการ เลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่ ต้องเป็นผู้น าในการจัดท ากิจกรรมทุกกิจกรรมท่ี วิทยาลัยฯ จัดขึ้นท้ัง
ภายในและภายนอก ให้ถึงสมาชิก อวท. 
            ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเลือกตั้งนายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 
    5.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง 
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 5.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังใน
สถานศึกษา และในสังคม 

 5.4 เพื่อปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่นักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,200 คน เข้าร่วมโครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกต้ัง  ปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี มีจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการ วันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2560    
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 
    9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง 

 9.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในสถานศึกษา                
และในสังคม 

 9.4 นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 11 
 

โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคมของนักเรียน นักศึกษา อวท. ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีmuj 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันมีหลายด้านด้วยกันโดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญา และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ นักเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 
ครูผู้สอนสามารถพัฒนาและส่งเสริมสร้างนักเรียน นักศึกษานอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่พอ 
จะต้องอาศัยประสบการณ์ วิสัยทัศน์และอุดมการณ์อันกว้างไกลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ 
  การพัฒนาด้านหนึ่งท่ีไม่ควรละเลยท่ีจะเสริมสร้างให้กับนักเรียน นักศึกษาอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้าง
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ท่ีเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของแต่ละแผนกท่ีเข้ามาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง ส่ิงเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในเรื่องการแต่งกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม การรู้จักเสียสละ อีกท้ังการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาเป็นตัวแทนท างานให้กับ
วิทยาลัยฯ อีกด้วย 
  ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคมของนักเรียน นักศึกษา อวท. ประจ าปีการศึกษา 2559 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็น
นักเรียน นักศึกษาท่ีดี ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสร้างภาพลักษณ์ผู้น าท่ีดีของวัฒนธรรม 
  5.2 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยมารยาททางสังคม ส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษาให้มี
บุคลิกภาพท่ีดี และมีวินัยในตนเอง 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มีเครื่องหมายแต่งกาย
ท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดี จ านวน 15 ตัว 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 พัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็น

นักเรียน นักศึกษาท่ีดี ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสร้างภาพลักษณ์ผู้น าท่ีดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 20,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 พัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็น
นักเรียน นักศึกษาท่ีดี ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสร้างภาพลักษณ์ผู้น าท่ีดีของวัฒนธรรม 
  9.2 เสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยมารยาททางสังคม ส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษาให้มี
บุคลิกภาพท่ีดี และมีวินัยในตนเอง  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 12 
 

โครงการ เสริมสร้างภาวะผู้น า 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก  หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ความเป็นผู้น าเป็นหน้าท่ีหนึ่งในหลาย ๆ หน้าท่ีของคนท่ีเป็นผู้น า  กล่าวคือเป็นต าแหน่งนี้ก าหนดขึ้นใน
องค์กร สถาบันต่าง ๆ    มีอ านาจโดยต าแหน่งและได้รับความคาดหวังในหน้าท่ีเฉพาะเจาะจง  จะมุ่งเน้นท่ีการควบคุม  การ
ตัดสินใจ  และผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของผู้น า (Leadership) ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม  ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการบริหาร เพราะภาวะผู้น าจะเป็นเครื่องช้ีให้เห็นความส าเร็จของหน่วยงาน / องค์กร งานจะด าเนินไปด้วยดีและ
บรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้น า   ซึ่งทักษะและศิลปะท่ีใช้ในการบริหารงาน คือ 
ภาวะผู้น า   ซึ่งวิทยาลัยฯ มีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีการเรียนรู้กิจกรรม   เรียนรู้การเข้าชมรมต่างๆ    
รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าพูด  กล้าท า  ในส่ิงท่ีถูกต้องและดีงาม    เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  และในการท ากิ จกรรม  ชมรมต่างๆ  ให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้น  
จ าเป็นต้องมีแกนน าในการขับเคล่ือน เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของ
วิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยดี   จึงจ าเป็นต้องฝึกทักษะความเป็นผู้น าให้กับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.)    

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเพื่อให้ผู้น านักเรียน นักศึกษามีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ  ให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จและฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้น าท่ีดี เพื่อรับใช้สังคม  ชุมชน  ในโอกาสต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ให้มีภาวะผู้น า 
  5.2 เพื่อให้รู้จักการท างานเป็นทีม / การเขียนโครงการ 
  5.3 เพื่อให้รู้จักบทบาทการเป็นผู้น าขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ตัวแทนแต่ละชมรม จ านวน 60 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ผู้น าขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) พัฒนาบุคลิกภาพให้มีภาวะผู้น า 
รู้จักการท างานเป็นทีม / การเขียนโครงการ รู้จักบทบาทการเป็นผู้น า 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   35,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 35,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 พัฒนาบุคลิกภาพขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ให้มีภาวะผู้น า 
  9.2 รู้จักการท างานเป็นทีม / การเขียนโครงการ  

 9.3 รู้จักบทบาทการเป็นผู้น าขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 13 
 

โครงการ คุณธรรมน าความรู้ต่อสู้ยาเสพติดด้วยจิตบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัญญา  งาสระน้อย  หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในสังคมปัจจุบันกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติและอนาคตท่ีทุกส่วนต้องเอาใจ
ใส่ให้ความส าคัญ แต่เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน ท าให้นักศึกษาด าเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจส่ิงแวดล้อม
หรือผู้คนรอบตัวขาดสัมพันธภาพท่ีดีต่อคนรอบข้างและอาจลืมเรื่องความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเสียสละ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญใน
การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้น าท่ีเสียสละ มี
วิสัยทัศน์ท่ีถูกต้องและชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคมและ
ผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสา ซึ่งจะเป็นเวทีท่ีช่วยสร้างและหล่ันกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและเป็นแบบอย่างต่อสังคม 

 ทางชมรมวิชาชีพโลหะการ ได้ออกส ารวจพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิตบริการสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติดและให้อบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาวิทยาลัยท่ีว่า 
คุณธรรมเย่ียม เป่ียมวิชา พัฒนาอาชีพ และอัตลักษณ์ จิตบริการสาธารณะ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะ ตรง
ตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มีความเหมาะสมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะทางสายอาชีพ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อฝึก ส่งเสริม และปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตบริการสาธารณะตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
  5.2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
  5.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคุณธรรมน าความรู้ต่อสู้ยาเสพติดด้วยจิตบริการสาธารณะ
จ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนในการปฏิบัติงานจริง และปลูกจิตส านึกในการความ
รับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 10,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ฝึกส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตบริการสาธารณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  9.2 สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  

 9.3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 14 
 

โครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรมตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าของทางอุตสาหกรรมในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องสร้างนิสัย
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ค้นคว้า ทดลอง มีความรับผิดชอบ และสามารถเพิ่มทักษะการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา ตลอดจนวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในด้านเครื่อง
อ านวยความสะดวกในบ้าน เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางทีมงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการ
จัดท าโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 ท าให้
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการคิดค้นส่ิงใหม่  ๆ ท าให้นักเรี ยนนักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์   
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์อันเกิดจากการคิดค้นของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้และสร้างสรรค์

ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีเกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์โดยนักเรียน นักศึกษา ท่ีส่งผลการ
เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจ านวน  5  ผลงาน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถส่งโครงการ

เข้าประกวดในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ  10,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 โครงงานวิทยาศาสตร์จากผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 15 
 

โครงการ ประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการของครูและนักเรียน  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรมตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าของทางอุตสาหกรรมในอนาคตนั้น จ าเป็นต้อง รู้จักเป็น
คนช่างคิด ช่างสังเกต ค้นคว้า ทดลอง มีความรับผิดชอบ และสามารถเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือเครื่องจักรท่ีมีอยู่ ใน
สถานศึกษา ตลอดจนวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท้ังด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
และในด้านการสอนของ ครู-อาจารย์ ดังนั้นครู-อาจารย์จึงต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และทดลองหาความรู้ใหม่ ๆ 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางทีมงานวิจัยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการ
จัดท าโครงการการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษา และงานวิจัยของครูขึ้น เพื่อให้ครู -อาจารย์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้สร้างส่ือนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ผลงานวิจัยหรือส่ือต่าง ๆ น ามาประกวดหรือแสดงผลงาน เพื่อ
ส่งเสริมและเป็นแบบอย่างในการจัดท าผลงาน โครงการส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้สร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยขึ้น จากการ
คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ 
  5.2 เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียน นักศึกษาในการจัดท าโครงการ ส่ือ นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์หรือ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ 
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  5.3 มีผลงานส่ิงประดิษฐ์ หรืองานวิจัย สามารถน าไปประกวดหรือแสดงผลงงานในระดับภาค
ระดับประเทศหรือระดับชาติได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดการประกวดผลงาน ส่ือ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยของครู และนักเรียน นักศึกษาได้
มากกว่า 50  ผลงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างส่ือ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน หรือสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ผลงานวิจัย สามารถน า
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค หรือระดับชาติต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย (ค่าอาหารว่าง) 2,000.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ   3,000.00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยได้ 
  9.2  มีผลงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภาค 
ระดับชาติต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 16 
 

โครงการ น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลัก สูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันโลหิตท่ีได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของสภากาชาดไทยนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้
ต้องการรับโลหิตสืบเนื่องจาก มีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจ านวนมากท่ัวท้ังประเทศ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมากแต่
ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งท่ีคลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมา
ส ารองไว้ได้ตามเป้าท่ีวางไว้เกิดความเครียดเดือนร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ท าให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้าหรือไม่
สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังบางคราวโลหิตท่ีได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถน าไปใช้ 

 อนึ่งนอกจากโลหิตแล้วยังมี “พลาสมา” เกล็ดโลหิตท่ียังถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างมากท่ีทางสภากาชาด
ไทยต้องการขอรับบริจาคจากผู้ท่ีมีจิตอันเป็นกุศล ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนั กเรียน 
นักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อให้เกิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาค
โลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจักได้น าไปใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พ่อหลวงของแผ่นดิน 
  5.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาปรับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งการบริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง 
  5.3 เพื่อสร้างจิตส านึกของความเป็นผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ร่วมบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วยความสมัคร
ใจซึ่งกี่บริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง พร้อมท้ังยังได้แสดงความกตัญญูเวที พร้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พ่อหลวงของแผ่นดิน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   1,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดี พ่อหลวงของแผ่นดิน 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาปรับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วยความสมัครใจ ซึ่งการ
บริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง 
  9.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกของความเป็นผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 17 
 

โครงการ ซ้ือยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลส าหรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตระหนักถึงสวัสดิการในการรักษาสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาจึงได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแล บรรเทาอาการและปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
ท่ีเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยท่ีดีของนักเรียน นักศึกษา 
  5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ทันท่วงที 
  5.3 เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเบ้ืองต้นของนักเรียน นักศึกษาได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 2,000 คน ได้รับยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้รับยาและเวชภัณฑ์ ในการดูแลรักษาอาการ
เจ็บป่วยและปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบ้ืองต้นได้ทันท่วงที  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 20,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้รับยาท่ีมีคุณภาพต้านทานโรคภัยได้ 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  9.4 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยามีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเล่ียงปัญหา
สุขภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 18 

 

โครงการ ส่งเสริมสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพกับ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในกลุ่มนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 
และ ปวส. โดย อย.น้อย ถือก าเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการน าร้อง แต่มีการด าเนินการอย่างจริงจังในปี 2546 โดย
มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดต้ังชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน และท ากิจกรรม อย.น้อย จังหวัดละ 5 โรงเรียน จากนั้น
ในปี 2547 ได้ขยายกิจกรรม ให้ครอบคลุม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ท้ังโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระท่ังในปี 2549 จะเน้นการท า
กิจกรรมในลักษณะเครือข่ายให้มากขึ้น และจะส่งผลให้เกิดการเอื้ออาทรโรงเรียนระดับท่ีเล็กกว่าในลักษณะ อย.น้อยสอน
น้อง โดยต้ังเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2549 จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศได้รับการเอื้ออาทร อย.น้อยสอนน้อง ไม่
น้อยกว่า 5,000 โรงเรียน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความปลิดภัยด้านอาหารในพื้นท่ี 

 การด าเนินงานกลุ่ม อย.น้อย ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ช่วงปี 2556 – ปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้งาน อย.
น้อย ได้ตรวจดูสถานท่ีผลิตอาหารภายในสถานศึกษาและยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหาร เกิดความตระหนักและ
ปรับปรุงพื้นท่ีจ าหน่ายอาหารทุกประเภทให้สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะท่ีดี อย.น้อยจะช่วยให้สามารถตรวจประเมินโรง
อาหารภายในโรงเรียนให้เหมาะสม ถูกหลักสุขลักษณะและจ าหน่ายอาหารท่ีมีความปลิดภัยเพื่อลดการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ในโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนอาชีวะท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร งาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงขอด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพกับ อย.น้อย ประจ าปีการศึกษา 
2560 ต่อไป  
5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อจัดต้ังแกนน ากลุ่ม อย.น้อย ภายในวิทยาลัยอย่างน้อย จ านวน 25 คน ในการด าเนินโครงการ 
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  5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  5.3 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย ได้ตระหนักและ
ปรับปรุงสถานท่ีของตนให้ถูกสุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
  5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย ส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยของนักเรียน นักศึกษา และลดกา รใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนกลุ่ม อย.น้อย จ านวน 25 คน 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  6.1.3 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนกลุ่ม อย.น้อย เป็นแกนน าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์และส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย ส่งผลต่อการลด
อัตราการเจ็บป่วย และลดการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

6.2.3 ผู้ประกอบการร้านค้านและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย ได้ตระหนักและ
ปรับปรุงสถานท่ีของตนให้ถูกสุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   1,500.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 1,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 จัดต้ังแกนน ากลุ่ม อย.น้อย ภายในวิทยาลัยอย่างน้อย จ านวน 25 คน 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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  9.3 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย ได้ตระหนักและปรับปรุง
สถานท่ีของตนให้ถูกสุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
  9.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องและปลอดภัย ส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยของนักเรียน นักศึกษา และลดการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 19 
 

โครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความ
เช่ือของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ าท่ีอ านวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ รวมท้ังเป็นการขอขมาลาโทษท่ีมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือท าความเสียหายแก่น้ า ซึ่งประเพณีลอยกระทงของ
ไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา
ช่วงเทศกาลดังกล่าว ตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
สถานศึกษาเทศกาลลอยกระทง ปี 2559 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
และรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยท่ีมาแต่โบราณ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎหมายวินัย
จราจร 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ท าให้
เกิดความสมานสามัคคี 
  5.2 เพื่อส่งเสริม และฟื้นฟูการลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป 
  5.3 เพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น 



93 
 

 

 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา และสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของไทยท่ีมาแต่โบราณ   

 5.5 เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุ และปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร 
เครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยายนต์  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,200 คน เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และรณรงค์
การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 2559 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ช่วยกัน
ท านุบ ารุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยท่ีมาแต่โบราณ 

 6.2.2 ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ และปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมาย
จราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยายนต์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   6,500.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 6,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ท าให้เกิด
ความสมานสามัคคี 
  9.2 สามารถส่งเสริม และฟื้นฟูการลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป 
  9.3 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา และสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทยท่ีมาแต่โบราณ 
  9.4 ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ และปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย
จราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยายนต์ของนักเรียน นักศึกษา  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 20 
 

โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทยตรง กับวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นวันท่ีประชาชนชาวไทยท้ังประเทศได้ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่ีพ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทส าคัญต่อ
ครอบครัวและสังคมสมควรท่ีผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณ ด้วยความกตัญญู และสมควรท่ีสังคมจะยก
ย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถือได้
ว่าเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ 
  ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธันวามหาราช ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูน
พระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัวและ

สังคม 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ 
 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                  

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,200 คน เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช ประจ าปีการศึกษา 2559 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทิดทูนพระคุณของพ่อ 
และยกย่องบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 10,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
 9.3 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ 
 9.4 นักเรียน นักศึกษาแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                  

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 21 

 

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ทักษะ ท้ังวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักท างาน
เป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน 
ระดับสถานศึกษา จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 
วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน  

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
5. วัตถุประสงค ์

   5.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ทราบ  
   5.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
   5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก  ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจน ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
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   5.4 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ระดับภาคและระดับชาติ  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน เข้าร่วมโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และทักษะพื้นฐาน ตลอดจน การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการท างานและการ
ท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สามารถเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้
ทราบ 
  9.2 สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
  9.4 เป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรม
ต่างๆ ระดับภาคและระดับชาติ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 22 

 

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ทักษะ ท้ังวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักท างาน
เป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับจังหวัด จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามา รถ
ทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน  

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
จังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2559 
5. วัตถุประสงค ์

   5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
   5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก  ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจน ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
   5.3 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ระดับภาคและระดับชาติ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

และทักษะพื้นฐาน ตลอดจน การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการท างานและการ
ท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างวันท่ี 3 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   15,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย 15,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
  9.3 เป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรม
ต่างๆ ระดับภาคและระดับชาติ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 23 

 

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ทักษะ ท้ังวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักท างาน
เป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน  

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ
ภาค ประจ าปีการศึกษา 2559 
5. วัตถุประสงค ์

   5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
   5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจน ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
   5.3 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ระดับชาติ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

และทักษะพื้นฐาน ตลอดจน การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการท างานและการ
ท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ.2559   
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   177,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบ้ียเล้ียง) 177,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
  9.3 เป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรม
ต่างๆ ระดับชาติ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 24 
 

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ทักษะ ท้ังวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักท างาน
เป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ จึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน  

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559  
5. วัตถุประสงค ์

   5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
   5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก  ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจน ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

และทักษะพื้นฐาน ตลอดจน การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการท างานและการ
ท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างวันท่ี 2 – 6 มกราคม พ.ศ.2560   
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   150,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบ้ียเล้ียง) 150,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 25 
 
 

โครงการ พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนท าให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้นักเรียน นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินกิจกรรม ได้รู้จักการบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี และคุณธรรม จริยธรรม  
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม ได้ฝึกความมีระเบียบวินัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ความสามัคคีจากการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 250 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียน นักศึกษา 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย  ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม 

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   50,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 50,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม ได้ฝึกความมีระเบียบวินัยให้มากยิ่งขึ้น 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ความสามัคคีจากการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 9.4 นักเรียน นักศึกษา ได้บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 9.5 นักเรียน นักศึกษา ได้มีคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 26 
 

โครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาและงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากท่ีวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตาม
โครงสร้างงานหลักสูตรและการวัดผลและประเมินผล ซึ่งงานทะเบียนจะเป็นผู้รวบรวมผลการเรียนและขออนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษาต่อไป การจัดกิจกรรมเพื่อมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างจิตส านึกความผูกพันระหว่าง
สถานศึกษากับนักเรียนนักศึกษา  

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา และงานเล้ียงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อจะน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปศึกษาต่อหรือน าไปประกอบอาชีพต่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 5.2 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
 5.3 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 600 คน เข้าร่วมโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา และงานเล้ียงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับไปศึกษาต่อหรือน าไปประกอบอาชีพต่อไป สร้างความ

ภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักเรียน นักศึกษาเอง และสร้างจิตส านึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักเรียนนักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560  
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   260,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 260,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  9.2 ผู้บริหารและครู – อาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 9.3 เป็นเกียรติประวัติให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 27 
 

โครงการ วันไหว้ครูและไหว้ครูช่าง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  เป็นหน้าท่ีและภารกิจของสถานศึกษาต้อง
สร้างจัดการให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และกิจกรรมไหว้ครูเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยปลูกฝังให้กับนักเรียน  
นักศึกษา  ในเรื่องของความกตัญญูกตเวที  ของศิษย์ท่ีมีต่อบูรพาจารย์  ท่ีส่ังสอนในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ท่ีถือเป็น
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดกิจกรรมไหว้ครูและไหว้ครูช่าง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษากับคณาจารย์ ความกตัญญูกตเวที
ท่ีศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์ และร าลึกและเชิดชูคุณความดีของครูอาจารย์ 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ีศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์  
 5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและนักศึกษากับคณาจารย์ 

  5.3 เพื่อร าลึกและเชิดชูคุณความดีของครูอาจารย์ 
 5.4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีแก่นักเรียน นักศึกษา 

  5.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยในเรื่องความกตัญญู 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,200 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความส าคัญของการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ซึ่ง

ถือเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงามท่ีควรค่าแก่การส่งเสริมและถือปฏิบัติต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2560  
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   25,000.00  บาท ได้แก ่
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ีศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์  
 9.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและนักศึกษากับคณาจารย์ 

  9.3 นักเรียน นักศึกษาร าลึกและเชิดชูคุณความดีของครูอาจารย์ 
 9.4 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีแก่นักเรียน นักศึกษา 

  9.5 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยในเรื่องความกตัญญู 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมือ่ส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 

โครงการที่ 28 
 

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศจัดต้ังขึ้นในการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๓๖ และได้เปล่ียนช่ือ จาก
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เป็นวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวส.) และหลักสูตรระยะส้ัน ในประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม พาณิชยการ และอุสาหกรรมการท่องเท่ียว อันเป็นก าลังส าคัญของชาติตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ ท่ีว่า 
“คุณธรรมเย่ียม เป่ียมวิชา พัฒนาอาชีพ” 
  การจัดงานในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงเป็นประเพณีท่ีทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อร าลึกถึงความส าคัญของทางวิทยาลัยฯ การพัฒนาสู่การเป็นวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนใน
หลากหลายวิชาสาขาวิชา ตลอดจนมีการพัฒนาการบริหารการจัดการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และครบรอบการก่อต้ัง 
24 ปี ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ท าบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จ านวน 19 รูป
ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในวันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 
น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้คณะครู - อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยได้ร่วมท าบุญ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสถาบัน 
  5.2 เพื่อร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวิทยาลัย อันเป็นการรวมพลังให้เกิดความสามัคคี  และความ
ภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 
1,200 คน เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ร่วม

ท าบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสถาบัน ร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวิทยาลัย อันเป็นการรวมพลังให้เกิด
ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันพุธท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560  
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   55,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 55,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยได้ร่วมท าบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
สถาบัน 

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาลัย อันเป็นการรวมพลังให้เกิดความ
สามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 29 
 

โครงการ สืบสานประเพณีแหเ่ทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เกิดจากความจ าเป็นท่ีว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร 
เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ าการศึกษาพระปริยัติธรรมการบูชาพระรัตนตรัยฯลฯ จ าเป็นต้องใช้แสงสว่าง
จากเทียนชาวบ้านจึงได้ร่วมกันน าเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวายเป็นเทียนเล็กๆ ธรรมดาครั้นต่อมาก็ได้มีการมัด
เทียนเล็กๆมารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือล าไม้ไผ่แล้วติดกับฐาน ท่ีเรียกกันว่า ต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็
วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนเป็นเทียนพรรษาอย่างท่ีเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบ าเพ็ญกุศล เช่น ท าบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม ส าหรับปัจจุบันได้มี
พุทธศาสนิกชนจ านวนหนึ่งท่ีถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันส ารวจพฤติกรรมของตนเองท่ีได้ปฏิบัติผ่านมาและต้ังจิต
อธิษฐานท่ีจะลด ละ เลิกส่ิงท่ีไม่ดีต่างๆ เช่น เลิกเหล้า อดบุหรี่ การพูดจาหยาบคาย ในช่วงเทศก าลเข้าพรรษาเป็น
เวลา  3 เดือน โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระท าดี ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาท่ียาวนานเพียงพอส าหรับความต้ังใจ
สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนอันมีอานิสงส์ท าให้ตนเองครอบครัวและสังคมเกิดความสุข สงบร่มเย็น 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดี
งาม รวมท้ังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและผูกมิตรไมตรีท่ีดีต่อกันตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม 
 5.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบ

ทอดประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
 5.3 เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 500 คน เข้าร่วมโครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม มีความสามัคคี ความร่วมมือและผูกมิตรไมตรีท่ีดีต่อกันตลอดจนเป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วัดช่องลม อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   15,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม 

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี ความร่วมมือและผูกมิตรไมตรีท่ีดีต่อกันตลอดจนเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

 9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 30 
 

โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี 
 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศจัดต้ังขึ้นในการศึกษา พุทธศักราช 2536 และได้เปล่ียนช่ือ จาก 
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน  ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม  2560  และเพื่อเป็นการฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบ
นิเวศน์  และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ดูแล และบ ารุงรักษาต้นไม้   ตามแนว
พระราชด าริอง ค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของรัฐบาล  ได้ก าหนดให้
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น/ต่อปี  และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างชุมชนท่ีน่าอยู่  ไม่ตัดต้นไม้  ท าลายสภาพแวดล้อม  เพื่อสืบสานเป็นปณิธานของพ่อหลวงในเรื่องการอนุรักษ์และ
ปลูกป่าชุมชนให้แพร่หลายไปท่ัวทุกบ้าน  ทุกโรงเรียน  หรือสถานท่ีราชการ  และสถานท่ีอื่นๆ 
             ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมลง
นามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560   

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 
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    5.2 เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น  ชุมชน
สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

 5.3 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นน้อมเกล้าฯ 
ถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร 

 5.4 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกไว้แล้ว  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน   ปลูกต้นไม้ถวายให้
เจริญเติบโตอยู่รอดเป็นพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 1,300 คน 
เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปี  
การศึกษา 2560 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เทิดทูนพระเกียรติคุณ

และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกไว้แล้ว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ถวายให้เจริญเติบโตอยู่
รอดเป็นพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการในวันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2560  
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   15,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เทิดทูนพระเกียรติคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
    9.2 มีพื้นท่ีสีเขียวและต้นไม้ในวิทยาลัยมากขึ้น วิทยาลัยสนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและ
รักษาทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

 9.3 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการปลูกต้นน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร 
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 9.4 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกไว้
แล้ว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ถวายให้เจริญเติบโตอยู่รอดเป็นพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 31 
 

โครงการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มา
ต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต  จึงเป็น
หน้าท่ีส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมี
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ  ประชาชนชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  สถานศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นเตือนให้
เยาวชนมีจิตส านึกในความเป็นไทย  โดยแสดงออกในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  นอกจากนั้นในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถท้ังในด้านการแสดง  แสดงผลงาน
ทางนิทรรศการ  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
  5.2 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  5.3 เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  สถานศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,200 คน เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึก และความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2559 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก  และมีความมุ่งมั่นในการด ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 
  9.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกและมีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  9.3 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  สถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 32 
 

โครงการ รองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรม นั กเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบมีคุณภาพ 
สถานศึกษาจึงได้ให้มีการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง โดยการใช้กิจกรรมมาช่วยขัดเกลาจิตใจ ช่วยให้มี
คุณธรรมท่ีดีงามควบคู่ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย จึงต้องมีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ท้ังด้าน
ปริมาณและคุณภาพตามแบบประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นท่ีก าหนด 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการรองรับการ
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้องค์การฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ท้ังด้าน

ปริมาณและคุณภาพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ

สถานศึกษา 
 5.3 เพื่อจัดล าดับ รับรองมมาตรฐาน และเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนกัวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,200 คน เข้าร่วมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นประจ าปี
การศึกษา 2559 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,500.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุส านักงาน 5,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 องค์การฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงานได้ท้ังด้านปริมาณ
และคุณภาพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 9.2 ได้เข้ารับนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา   

 9.3 ผ่านการรับรองมมาตรฐาน และเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 33 
 

โครงการ รองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 1 คุณภาพนักศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล 
พระราชทาน เป็นประจ าทุกปี เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ี
พระราชทานแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ใจความว่า “มีนักเรียนจ านวนมาก ซึ่งมีความ
ประพฤติดีและมีความพยายาม ศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมท้ังมีโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาดี นักเรียนได้รับผลการเรียนดี
เป็นส่วนรวม นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรได้รับรางวัลและทรงยินดีท่ีจะพระราชทานรางวัลให้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเพิ่มจ านวนรางวัลและปรับเปล่ียนวิธีการในการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาท่ีผ่านการตัดสินต้องมีส่ิงแสดงให้เห็นถึงความยอด
เย่ียม ดีเด่นได้อย่างชัดเจนและดีจริง ทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า รางวัลพระราชทานเป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่าและเป็นเกียรติ
ประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุดคุณความดีประกาศเผยแพร่ไปยังสาธารณชนท่ัวไปสมควรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระท าอย่าง
รอบคอบ และผู้ได้รับรางวัลจะต้องรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป 
  ดังนั้นงานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงตระหนักถึงความส าคัญอันทรงคุณค่าของรางวัล
สถานศึกษาพระราชทาน และได้จัดท าโครงการรองรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดี และเรียนดีให้ได้รับ รางวัล
พระราชทาน 

 5.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดการศึกษาได้
ดีมีคุณภาพ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการรองรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีขึ้น และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีมากขึ้น 
และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการศึกษาได้ดีมีคุณภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   45,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุส านักงาน 45,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น  สู่มาตรฐานสากล 

 9.2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดี  เรียนดี 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 34 
 

โครงการ รู้รักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู ่
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม  ชมรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                          เนื่องในวันท่ี  26  มิถุนายน  ของทุกปีก าหนดให้เป็นวันสุนทรภู่  เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ได้ตระหนัก
ความส าคัญของครูกวี 4  แผ่นดิน  ท่ีมีผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์ของคนไทยท่ีใช้เป็นแบบเรียนในวิชาภาษาไทย และเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติ “กวีเอกของโลก” หมวดภาษาไทยได้เล็งเห็นความส าคัญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประวัติตลอดจนผลงานของท่านสุนทรภู่ให้คงสืบไป ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการพิเศษในวันต่อต้านยาเสพติด 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยร าลึกนึกถึงคุณของท่านสุนทรภู่ 
  5.2 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
  5.3 เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษาช่ืนชอบตัวละครในวรรณคดีไทย 
  5.4 เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีงามและถูกต้อง 
  5.5 เพื่อฝึกการมีส่วนร่วมของนักเรียน – นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,000 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน-นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทยในแต่ละปี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
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  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 ประกวดคัดลายมือ 3  ประกวดค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ หัวข้อ สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างวันท่ี 10 -20 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   4,200.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุส านักงาน 4,200.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ปลูกฝังให้เยาวชนไทยร าลึกนึกถึงคุณของท่านสุนทรภู่ 
  9.2 ปลูกฝังให้นักเรียน-นักศึกษาภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
  9.3 นักเรียน – นักศึกษากล้าแสดงออก 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 35 
 

โครงการ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้าแผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม อาเซียน 
  ตัวบ่งช้ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                          ตามท่ีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) มีนโยบาย 12 ข้อ ซึ่งได้ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติคือการเข้าร่วมโครงการอบรมของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติทีดีต่อวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพและมีทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 
  5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้น 
  5.3 เพื่อสนับสนุนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1 จ านวน 89 คน และ ปวส.1 จ านวน 30 คน รวม 120 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพเข้าใจ

ในการเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น พร้อมท้ังมีความรู้และก้าวหน้าเทคโนโลยีมากขึ้น 
 



126 
 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 ประกวดคัดลายมือ 3  ประกวดค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ หัวข้อ สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   8,900.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 8,900.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 36 
 

โครงการ พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Application Android บนมือถือ  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้าแผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม อาเซียน 
  ตัวบ่งช้ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                          ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีรูปแบบการจัดการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางด้านการลง
มือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการต่อยอดความรู้หรือสู้การท างานในอนาคตดังนั้น
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ต้องการให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
การสร้าง Application Android บนมือถือ ดังนั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงจัดท าโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู แผนกเพื่อให้น าความรู้จากการอบรมน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้จริง 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้ในการสร้าง 
Application Android บนมือถือ 
  5.2 เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และน า ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสร้างปฏิบัติการ การสร้าง 
Application Android บนมือถือ จ านวน 50 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีทักษะ ปฏิบัติการ การสร้าง  Application 

Android บนมือถือ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 10,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้ในการสร้าง  Application Android บน
มือถือ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 37 
 

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม การสร้างอุปกรณ์สมองกล โดย Embedded  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้าแผนกวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม อาเซียน 
  ตัวบ่งช้ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                          ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีรูปแบบการจัดการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางด้านการลง
มือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการต่อยอดความรู้หรือสู้การท างานในอนาคตดังนั้น
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ต้องการให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
การสร้างอุปกรณ์สมองกลโดย Embedded ดังนั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงจัดท าโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู แผนกเพื่อให้น าความรู้จากการอบรมน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งการอบรม
ในครั้งนี้สอดคล้องกับรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยในการอบรมท าให้ผู้ท่ีอบรมมีความรู้ในการเขียน
โปรแกรมและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้ในการสร้าง
อุปกรณ์สมองกลโดย Embedded 
  5.2 เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และน า ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 และ ปวส.2 สามารถเขียนโปรแกรม 
การสร้างอุปกรณ์สมองกลโดย Embedded จ านวน 50 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีทักษะ การเขียนโปรแกรม 

การสร้างอุปกรณ์สมองกลโดย Embedded  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมนีาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ 10,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ในการเรียนวิชาชีพและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้ในการสร้าง  การสร้างอุปกรณ์สมองกล
โดย Embedded 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 38 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้งานตรวจสอบงานเชื่อมโลหะโดยวิทยากรภายนอก 
 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัญญา  งาสระน้อย  หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม อาเซียน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                          จากนโยบายของรัฐบาลพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ซึ่ง
เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของชาติ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้คุณธรรม
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สร้าง
โอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความตระหนักและส านึกในคุณค่าหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ 
วิถีประชาธิปไตยและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานทางวิชาชีพ 

  จากนโยบายดังกล่าว ทางชมรมวิชาชีพโลหะการ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน นักศึกษาด้วยการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้งานเช่ือมโลหะโดยวิทยากรจากภายนอก ท้ังนี้กิจกรรมท่ี
จัดขึ้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาของชมรมวิชาชีพโลหะการ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข สมกับเป้าหมายของกิจกรรมในด้านการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของชมรมวิชาชีพโลหะการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสมานฉันท์และวิถีประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติดและมีส านึกในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านงานเช่ือมโลหะและส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชีพโลหะการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้งานตรวจสอบงานเช่ือมโลหะโดยวิทยากร

ภายนอก  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   11,200.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน (วิทยากร) 1,200.00  บาท 
  8.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ  10,000.00 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้งานตรวจสอบงานเช่ือมโลหะโดยวิทยากร
ภายนอก 

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความเช่ือมั่นในการน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการเรียนหรือการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.3 สร้างภาพลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพโลหะการให้ เป็นท่ียอมรับจากสังคมและ
บุคคลภายนอก 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 39 
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสง่า  คูค า  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                           เนื่องจากปัจจุบันแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ี
เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป ความถี่ 100 MHz ในการเรียนการสอน เพื่อให้มี
ความรู้ทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสาเหตุปัจจุบันเครื่องออสซิลโลสโคปท่ีมี
ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานท่ีนานมาแล้วและไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์
และแผนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท าโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป ความถี่ 100 MHz เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ท้ังทางด้านความรู้
และความช านาญ รวมถึงกระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
พัทยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านความรู้และด้านทักษะในการใช้เครื่อง
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ความถ่ี 100 MHz ในการปฏิบัติงานทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 150 คน มีเครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป 
ความถ่ี 100 MHz 20 เครื่อง ในการทดลองและปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ

พื้นฐานท่ีจ าเป็นในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   440,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ 440,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านความรู้และด้านทักษะในการใช้เครื่องดิจิตอล
ออสซิลโลสโคป ความถ่ี 100 MHz ในการปฏิบัติงานทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  9.2 เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป ความถ่ี 100 MHz ท่ีเพิ่มข้ึนและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
นักศึกษา 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้งานเครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป ความถี่ 100 MHz ท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานท้ังทางด้านวิชาการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 40 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว ปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสง่า  คูค า  หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                           ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาบทบาทส าคัญต่อสังคมไทย โดยเฉพาะวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการรวมตัวกับเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ท าให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ซึ่งถ้าน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่าง
มหาศาลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 ประการ คือ การประการแรก การเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด เพราะผู้เรียน
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เมื่อต้องการ ประการท่ีสอง การศึกษาของไทยในปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มมากขึ้น ท าให้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา
สาระและข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ และประการท่ีสาม การเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีมีปะสิทธิภาพท่ีจะก่อให้เกิดความเสมอภาค คุณภาพของการศึกษาหาความรู้และสาระความรู้
รวมท้ังประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจากซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ 
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วม
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทุกปีการศึกษาแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีน่าจะเป็นแผนกจึงได้
จัดท าโครงการขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในเรื่องการสร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว 
  5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5.3 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
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  5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพด้านการสร้างประดิษฐ์ด้วยโปรแกรมสองกล
ฝังตัว 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 80 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ส่ิงประดิษฐ์ด้วยโปรแกรมสองกลฝังตัว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมนีาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   35,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   35,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในเรื่องการสร้ าง
ส่ิงประดิษฐ์ด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพด้านการสร้างประดิษฐ์ด้วยโปรแกรมสองกลฝังตัว 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 41 
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสาขาวิชาพณิชยการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวปิ่นมณี  เจริญคลัง  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ 
  ตัวบ่งช้ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                           ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของสาขางานการ
บัญชีได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะควบคู่กันไป โดยแผนกวิชาการ
บัญชีได้เลือกรายวิชาปฏิบัติดังกล่าว จ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี ท า
ให้เกิดความช ารุดและเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน ดังนั้นแผนกวิชาการบัญชี จึงได้จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการศึกษา เพื่อทดแทนครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเส่ือมสภาพไป โดยขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องค านวณเลข
ชนิด 12 หลัก  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพและช ารุด  
  5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานส านักงาน 
  5.3 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องค านวณเลข 12 หลัก ยี่ห้อโอลิมเปีย จ านวน 20 เครื่อง  
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 มีครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพียงพอให้ผู้เรียนปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559 – เดือนมกราคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   55,800.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ   55,800.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ได้ครุภัณฑ์ทางการศึกษาทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพและหมดอายุการใช้งาน 
  9.2 การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการส านักงานท่ีใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษามีประสิทธิภาพ 
  9.3 ผู้เรียนได้รับความสะดวกในการเรียนเพราะมีครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพียงพอ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 42 
 

โครงการ ทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าการเรียนการสอน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ก าหนดแนวนโยบายประจ าปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในนโยบายท่ี สอศ. ได้ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติ ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการ
ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียน รวมถึงเป็น
การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้
จัดการด าเนินโครงการศึกษาดูงานขึ้น  

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ในการเรียนและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียน 
 5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพที่ศึกษาโดยตรงจากสถานประกอบการ 
 5.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1  การศึกษาดูงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  1 ได้ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ ประกอบไปด้วย 
 - สาขาวิชา ช่างยนต์     จ านวนนักเรียน    127   คน 
 - สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน     จ านวนนักเรียน    105   คน 



140 
 

 

 - สาขาวิชา ช่างเช่ือมโลหะ    จ านวนนักเรียน      35   คน 
 - สาขาวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวนนักเรียน      91    คน 
 - สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    จ านวนนักเรียน      60   คน  
 - สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จ านวนนักเรียน      55   คน  
 - สาขาวิชา การบัญชี     จ านวนนักเรียน      75   คน  
 - สาขาวิชา การตลาด     จ านวนนักเรียน      46   คน  
 - สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวนนักเรียน      91   คน  
 - สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ านวนนักเรียน     125   คน  
  รวมนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1  ท้ังหมดจ านวน     810    คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและรับทราบความก้าวหน้าในการเรียนวิชาชีพท าให้มีทัศนคติท่ีดี 

ต่อวิชาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   85,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ   85,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนสาขาวิชาชีพ 
  9.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ในการเรียนและทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 
  9.3  ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์วิชาชีพที่ศึกษา และสามารถน ามาบูรณาการการ
เรียนรู้ได้ในอนาคต 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 43 
 

โครงการ อบรมสัมมนาเชิงวิชาการในสาขาวิชาชีพทางการตลาด 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุจิตรา  นาชัยทอง  หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง  
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริ หารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีงานท าและมีความรู้
ในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาให้ตอบสนองต่อพันธกิจข้างต้น จึงได้
จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่น้อย” โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจให้กับนักเรียนแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์  

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์

มากขึ้น 
 5.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3 เพื่อเป็นการสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนกวิชาให้น าไปสู่คุณภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ 
จ านวน 100 คน ครูที่ปรึกษาชมรม 4 คน ท่ีมีความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม จากวิทย ากร

ภายนอกท่ีมีประสบการณ์ เพื่อน าความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   4,900.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   1,200.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุส านักงาน 2,700.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  นักเรียนท่ีเข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพการตลาดมากขึ้น 
  9.2  ผู้เรียนแผนกวิชาการตลาดได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  9.3  แผนกวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การประกันคุณภาพ
ภายในแผนกวิชาต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 

โครงการที่ 44 
 

โครงการ ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประดับประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในอนาคต 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ต้อง
เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ  ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีรวมท้ังเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล  
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และต้องจัดการอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงการมีเอกภาพ
ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา  และ
สถานบันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิต  
และพัฒนาก าลังคน  รวมท้ังการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับ
ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด  และความสนใจอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 

 ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ก าหนดให้นักเรียน  ระดับช้ัน ปวช.1  ปีการศึกษา 2560 เข้าสอบวัด
ความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  ท้ังนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการาอาชีวศึกษา  และเพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจในความถนัดทางวิชาชีพให้กับนักเรียนท่ีก าลังเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพของผู้เข้าสอบ 
  5.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน – นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีเข้ารับการสอบวัดความรู้และความถนัด
ทางวิชาชีพ  จ านวน  335  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมนีาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   8,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   5,000.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุส านักงาน 3,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีก าลังเข้าศึกษาต่อ ปวช.1 ได้มีการวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 
  9.2 มีการคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 45 
 

โครงการ อบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในอนาคต 
  ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
คุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ สถาน ศึกษา   หรื อ 
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยทาง งานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความต้ังใจมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานระบบทวิภาคีให้มี
รูปแบบท่ีชัดเจน และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการตามข้อก าหนดของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ีก าหนดให้ทุกวิทยาลัยต้องมีรูปแบบท่ีชัดเจนของระบบทวิภาคี 100 % ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ดังนั้น งานระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะจัดท าโครงการ อบรมนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการขึ้น เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ตามเงื่อนไขทรัพยากร เวลา และจ านวน
บุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และนิสัยการท างาน ประมาณการจ านวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานแต่
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ละสาขา ดังนั้นงานระบบทวิภาคี จึงหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน -นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และสาขาวิชายอมรับ 
  5.2 เพื่อให้มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเพียงพอกับจ านวน นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
  5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทวิภาคีได้ถูกต้องตรงกัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษา สามารถเลือกสถานประกอบการได้ตามความต้องการ 

6.1.2 นักเรียนนักศึกษา สามารถส ารวจแหล่งงานจากเอกสาร เช่น ท าเนียบโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม 
หนังสือรวมรายช่ือธุรกิจ สมาคม ชมรมต่างๆได้ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคีมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
6.2.2 สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์ตามเงื่อนไขทรัพยากร เวลา และจ านวนนักเรียนนักศึกษา ได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   3,000.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุส านักงาน 2,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สถานประกอบการได้แรงงานตรงตามความต้องการ 

 9.2 นักเรียนนักศึกษา มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 46 
 

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในอนาคต 
  ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
คุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  
ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือ สถาน ศึกษา   หรื อ 
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในปัจจุบันก าหนดให้ นั กเรียน/
นักศึกษา ต้องออกฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
  ดังนั้น งานระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะจัดท าโครงการ ปฐมนิเทศ
นักเรียน/นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์งาน เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ให้เข้าใจในการฝึกปฏิบัติงาน
กับสถานประกอบการ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ งานระบบทวิภาคี จึงหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดแก่นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในการออกฝึกงานท่ีสถานประกอบการ 
  5.2 เพื่อแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
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  5.3 เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานของ
วิทยาลัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน - นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนท่ี 1/2560  ท้ังส้ิน 200 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์มีความพร้อมและศักยภาพในการออกฝึก

ประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   4,500.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุส านักงาน   500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน – นักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเข้ารับ
การฝึกงานในสถานประกอบการ 
  9.2 นักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ความรู้และมีความเข้าใจจากการปฐมนิเทศฝึกงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 47 
 

โครงการ ปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัญญา  งาสระน้อย  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าการเรียนการสอน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากท่ีสถาบันการศึกษาต่างผลิตก าลังคนออกสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาออกไป  ซึ่งนักเรียน นักศึกษาบางคน
ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางหลังจากจบการศึกษาเลยท าให้สถานศึกษาต้องจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อช้ีแนะแนวทาง
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก่อนท่ีจะส าเร็จออกไปเพื่อพิจารณาตัดสินใจและวางแผนเลือก
แนวทางการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อแนะน าแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมก่อนออกสู่สังคม 
  5.3 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์และสถาบันการศึกษา 
  5.4 เพื่อทราบข้อมูลเบ้ืองต้นหลังส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 รวมถึงวิทยากรครูอาจารย์เข้าร่วมจ านวนรวมท้ังส้ินไม่ต่ า
กว่า 500  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา  ท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวหลัง
ส าเร็จการศึกษา 



150 
 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา งบ เงินบ ารุงการศึกษา   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย  17,500.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ    2,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องแนวทางการศึกษาต่อ 
  9.2 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ท างานซึ่งกันและกัน 
  9.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปในอนาคต 
  9.4 ครู อาจารย์สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 48 
 

โครงการ สมาชิกครูแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัญญา  งาสระน้อย  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าการเรียนการสอน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น
การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้และต้องจัดการอาชีวศึกษา
โดยค านึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการก าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถ
ให้บริการทางการศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างท่ัวถึง
และต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกครูแนะแนวด้านการเรียนอาชีวศึกษา 
  5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มจ านวน นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย 
  5.3 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในการหาท่ีเรียน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สมาชิกแนะแนวที่เข้ารับการอบรมจ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ช้ีแจงข้อมูลด้านการเรียนอาชีวศึกษา ให้แก่ครูสมาชิกท่ีมาอบรม ให้มีความรู้ด้านการเรียนสาย
อาชีพด้านการเรียนอาชีวศึกษา และสามารถน าไปแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพให้ดียิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา งบ เงินบ ารุงการศึกษา   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   30,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย  10,700.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ  19,300.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการให้วิทยากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเข้าแนะแนวท าความ
เข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาให้การตอบรับมาสมัครเรียนในวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น 
  9.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปในอนาคต 
  9.4 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นท่ีรู้จักและไว้วางใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 49 
 

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในอนาคต   
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาV-NET ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป               
  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  องค์กร
มหาชน (สทศ.)  ได้มีนโยบายให้นักเรียน – นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา V-NET  เพื่อวัดความรู้และ
ทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนก าลังเรียนอยู่  อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การเข้าสู่สถานประกอบการ  หรือตลาดแรงงาน  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการต่อไป 
  ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559  เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน – นักศึกษาก่อนการทดสอบ V-NET  โดยการจัดตารางเรียนเสริมรายวิชาท่ีใช้ทดสอบ V-NET  และมีการ
ด าเนินการจัดการทดสอบก่อนสอบ   V-NET (Pre V-NET)  ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2559  ด้วย 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษาก่อนเข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน – นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สร้างศักยภาพให้กับนักเรียน – 
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน  75  คน 
  6.1.2  นักเรียน – นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท่ี
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)  จ านวน  641  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET)  
ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
  6.2.2  นักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็ จการศึกษาได้เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือ
ตลาดแรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ  5,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน – นักศึกษามีศักยภาพด้านความรู้และทักษะด้านวิชาชีพดีข้ึน 
  9.2 นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้าทดสอบผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการสอบ V-NET มากขึ้น 
  9.3 นักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงานต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 50 
 

โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในอนาคต   
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา       
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  พ.ศ. 2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557  ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเข่า
รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยต้องมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและเป็นเงื่อนไขใน การส าเร็จ
การศึกษา    

 จากระเบียบฯ ข้างต้นงานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมาโดยตลอด  ท้ังนี้เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  จนเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  องค์กร  หรือตลาดแรงงานในไทย  และตลาดแรงงานโลกต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างศักยภาพของนักเรียน – นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ 
  5.2 เพื่อวัดศักยภาพด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  5.3 เพี่อสร้างศักยภาพให้นักเรียน – นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สร้างศักยภาพให้กับนักเรียน – 
นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  75  คน 
  6.1.2 นักเรียน – นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ี
เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  641  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน   
  6.2.2 นักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   10,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ  10,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน – นักศึกษามีศักยภาพด้านวิชาชีพดีข้ึน 
  9.2 นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผ่านการประเมินทุกคน 
  9.3 นักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงานต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 51 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม  และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อ
วิทยาการใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา        
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาผู้เรียนถือได้ว่าหัวใจส าคัญของ “ครู” ไม่ว่าจะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แต่จะท าอย่างไรจึงจะเหมาะสม และพัฒนาผู้เรียนได้จริง ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องมี
กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน และ การประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาเรื่องการ
วัดผลให้มีความหลากหลาย 
  การอบรม จึงมีความส าคัญต่อครูในการน าไปพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ และครูจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. 2557 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึก และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการหรือวิชาชีพ คนละไม่น้อย
กว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี 
  ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครู แก้ปัญหาของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาให้ครูคิดอย่างเป็นระบบ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผล 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหารจ านวน  5  คน  ครูผู้สอนจ านวน  75  คน และคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน  12 
คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 92 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในระดับมาก 
  6.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีแผนการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงคนละ 1 รายวิชา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   50,200.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย  40,200.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ  10,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ครูมีความเข้าใจ หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  9.2 ครูมีมีการพัฒนาการออกแบบการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินตาม
สภาพจริง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 52 
 

โครงการ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเอ็นดู  มังกรแสงแก้ว  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม  และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อ
วิทยาการใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาV-NET ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป               
  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  องค์กร
มหาชน (สทศ.)  ได้มีนโยบายให้นักเรียน – นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา V-NET  เพื่อวัดความรู้และ
ทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนก าลังเรียนอยู่  อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การเข้าสู่สถานประกอบการ  หรือตลาดแรงงาน  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อทดสอบและวัดความรู้และทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน – นักศึกษา 
  5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน – นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  สร้างศักยภาพให้กับนักเรียน – นักศึกษา
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน  75  คน 
  6.1.2 นักเรียน – นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท่ี
เข้าร่วมโครงการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน  641  คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา  ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติใน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  และนักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาได้เป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน – นักศึกษามีศักยภาพด้านวิชาชีพดีข้ึน 
  9.2 นักเรียน – นักศึกษาท่ีเข้าทดสอบผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับชาติในการสอบ V-NET มากขึ้น 
  9.3 นักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงานต่อไป  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 53 
 

โครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์อาชีวศึกษาและ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสามารถบริหาร
และประกอบอาชีพในระดับสากล 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู      
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าของทางอุตสาหกรรมในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องสร้างนิสัย
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ค้นคว้า ทดลอง มีความรับผิดชอบ และสามารถเพิ่มทักษะการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา ตลอดจนวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในด้านเครื่อง
อ านวยความสะดวกในบ้าน เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางทีมงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการ
จัดท าโครงการโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  ท าให้
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการคิดค้นส่ิงใหม่  ๆ ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์    
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์อันเกิดจากการคิดค้นของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้และสร้างสรรค์

ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ได้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์โดยนักเรียน นักศึกษา  5  ผลงาน เพื่อ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติต่อไป  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถส่งโครงการ
เข้าประกวดในระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุน (ส่ิงประดิษฐ์)   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   370,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  370,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   9.1 ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานจากผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
   9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 54 
 

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน  ประจ าปี  พ.ศ. 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางประรินญา  ว่องไว  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการ
เป็นผู้ประกอบการและต่อยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ      
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จากส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อเป็นทุน
ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และหาประสบการณ์ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน โดยงานส่งเสริ ม
ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานโครงการดังกล่าว ผ่านการประสานงานร่วมกับ
คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้ท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาท่ียากจน  ประจ าปี  พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบธุรกิจของท้องถิ่น
ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการหารายได้ด้วยตนเอง 

 5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
  5.3 เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนในช้ันเรียน มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการสร้างธุรกิจ 
  5.4 เป็นการมอบโอกาสอันดียิ่งให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ทาง
การศึกษาได้มีโอกาสหารายได้จากการประกอบธุรกิจโดยมีทุนสนับสนุน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จ านวนธุรกิจ และจ านวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยาท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณา  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
  7.3 ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
  7.5 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

 7.6 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการได้ด าเนินการประกอบธุรกิจ
ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ น าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
  9.2 เป็นโครงการน าร่อง เพื่อน าไปสู่โครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน แต่อาจมีรายละเอียดและ
เนื้อหาโครงการท่ีใหญ่ และซับซ้อนกว่า 
  9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้น าความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ 
  9.4 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมือ่ส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

 

โครงการที่ 55 
 

โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางประรินญา  ว่องไว  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการ
เป็นผู้ประกอบการและต่อยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ      
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ  เพื่อด าเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษาในสังกัด  หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้ เรียน
อาชีวศึกษา  โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้  ทักษะ  แนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง  เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
เจ้าของกิจการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  ก่อเกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน    
5. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 

 3.2 ปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จากทุกแผนกวิชาจ านวน  50 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน  นักศึกษา  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
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  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการตามแผนธุรกิจของตนเอง 
  9.2 เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 56 
 

โครงการ ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางประรินญา  ว่องไว  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการ
เป็นผู้ประกอบการและต่อยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ      
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ  เพื่อด าเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษาในสังกัด  หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา  โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้  ทักษะ  แนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง  เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
เจ้าของกิจการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  ก่อเกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 

 5.2 ปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จากทุกแผนกวิชาจ านวน  50 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน  นักศึกษา  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
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  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการตามแผนธุรกิจของตนเอง 
  9.2 เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 57 
 

โครงการ ศึกษาดูงานบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางประรินญา  ว่องไว  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการ
เป็นผู้ประกอบการและต่อยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ      
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ  เพื่อด าเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษาในสังกัด  หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา  โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้  ทักษะ  แนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง  เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
เจ้าของกิจการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  ก่อเกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการได้เห็นการท างานของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
ในแต่ละสาขาอาชีพ 

 5.2 เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
  5.3 ปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ  
เข้ารับการศึกษาดูงาน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในแต่ละ
สาขาอาชีพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจเป็นของตนเองได้ สามารถก าหนดเป้าหมาย 
ทางธุรกิจ การวางแผนงานธุรกิจ และสามารถน าความรู้มาเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการของตนเองในแต่ละสาขา
อาชีพได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 58 
 

โครงการ น้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันโลหิตท่ีได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของสภากาชาดไทยนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้
ต้องการรับโลหิตสืบเนื่องจาก มีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจ านวนมากท่ัวท้ังประเทศ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมากแต่
ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งท่ีคลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมา
ส ารองไว้ได้ตามเป้าท่ีวางไว้เกิดความเครียดเดือนร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ท าให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้าหรือไม่
สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังบางคราวโลหิตท่ีได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถน าไปใช้ 

 อนึ่งนอกจากโลหิตแล้วยังมี “พลาสมา” เกล็ดโลหิตท่ียังถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างมากท่ีทางสภากาชาด
ไทยต้องการขอรับบริจาคจากผู้ท่ีมีจิตอันเป็นกุศล ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อให้เกิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาค
โลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจักได้น าไปใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พ่อหลวงของแผ่นดิน 
  5.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาปรับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งการบริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง 
  5.3 เพื่อสร้างจิตส านึกของความเป็นผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ร่วมบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วยความสมัคร
ใจซึ่งกี่บริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง พร้อมท้ังยังได้แสดงความกตัญญูเวที พร้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พ่อหลวงของแผ่นดิน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการเดือนระหว่างธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดี พ่อหลวงของแผ่นดิน 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาปรับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน ด้วยความสมัครใจ ซึ่ งการ
บริจาคโลหิตนั้น มีคุณประโยชน์ในวงการแพทย์เป็นอย่างสูง 
  9.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกของความเป็นผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 59 
 

โครงการ ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 2 การบริหารงานหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียน – นักศึกษา ในสถาน 
ศึกษา พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้ก าหนดจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน – นักศึกษา อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีร่างการท่ีสมบูรณ์ 
   เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในปัจจุบัน ท าให้ทราบว่า
นักเรียน นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดูแลสุขภาพ อีกท้ังขาดการแนะน าท่ีถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ  ท าให้
ต้องสูญเสีย เวลาและทรัพย์สินในการเข้ารับการรักษา  ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าวจึงจัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษา 2558 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียน – นักศึกษา  
  5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง                  
  5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพ          
  5.4 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และตรวจร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ท้ังหมด 1,700 คน ปวส. 500 คน รวมท้ังส้ิน 2,000 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาทุกคน ปีละ 1 ครั้ง  
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกสุขภาพทุกคน 
   6.2.3 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
   จากเงิน เงินบ ารุงการศึกษา งบ เงินสวัสดิการ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  220,000.00  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 220,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพและห่างไกลจากสารเสพติด 
  9.2 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  9.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันและหลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพ 
  9.5 ส่งเสริมสุขภาพ และตรวจร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 60 
 

โครงการ สุขาภิบาลโรงอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  นิยมสิทธิ์  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ
ด้านสุขอนามัยอาหารของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยและได้เข้ารับการประเมินคุณภาพด้านอาหารและน้ าด่ืมของ
วิทยาลัยจากส านักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ตรวจดูสถานท่ีผลิตอาหารภายในสถานศึกษา พร้อมกระตุ้นให้ผู้ผลิต
และจ าหน่ายอาหาร เกิดความตระหนักท่ีจะปรับปรุงพื้นท่ีจ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษารวมถึงกาดูแล รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงอาหาร โครงการสุขาภิบาลโรง
อาหาร จึงเป็นโครงการหนึ่งท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาโรงอาหารให้ตรงตาม
มาตรฐานส านักการสาธารณสุข ในการนี้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงด าเนินโครงการเพื่อปรับปรุ งโรงอาหาร
ของวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าปรับปรุง สถานท่ีปรุงอาหารและจ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะท่ีก าหนด  
  5.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ปรับปรุงคุณภาพน้ าด่ืมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมารับการบริการ         
  5.3 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารวิทยาลัย ได้ตระหนักและปรับปรุงสถานท่ีของตนให้ถูก
สุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
  5.4 เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ด้านการบริโภคอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย โดยสมาชิก อย.น้อย (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ผู้ประกอบการร้านค้าจ านวน 12 ร้าน  
 6.1.2 ผู้ประกอบการร้าค้าและจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ประกอบการร้านค้าจ านวน 12 ร้าน 
  6.2.2 ผู้ประกอบการร้านค้าแบะจ าหน่ายอาหารทุกประเภทภายในวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีของตนให้ถูกสุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารท่ีสุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทาง
โภชนาการให้กับนักเรียน นักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ อุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   1,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ  1,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ผู้ประกอบการร้านค้าปรับปรุงสถานท่ีปรุงอาหารและจ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะท่ีก าหนด 
  9.2 ผู้ประกอบร้านค้าปรับปรุงคุณภาพน้ าด่ืมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมารับบริการ 
  9.3 ผู้ประกอบการร้านค้าและจ าหน่ายอาหารวิทยาลัยมีตระหนักและปรับปรุงสถานท่ีของตนให้ถูก
สุขลักษณะสามารถจ าหน่ายอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเสมอ 
  9.4 มีประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ด้านการบริโภคอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยโดยสมาชิก อย.น้อย (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 61 
 

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่ข้าราชการครู และประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส านักงานให้น่าอยู่ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหา ท าให้เกิดภาพรวมท่ีดี 
เน้นความพอใจของผู้มาใช้บริการ สถานท่ีสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์
ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา ติดป้ายรณรงค์ยาเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง ป้ายอัตลักษณ์  ป้าย
เอกลักษณ์ ป้ายคุณธรรม 12 ประการ ท าความสะอาด ทาสีอาคารเรียน เป็นต้น ฯลฯ 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อผู้รับบริการ 
 5.2 เพื่อสร้างความพึงพอใจของครูที่ใช้บริการ 
 5.3 เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ท้ังผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ 
 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๕๐๐ คน ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
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6.2.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีได้บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ อุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ  20,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  9.2 สถานศึกษามีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ท้ังผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาได้บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 62 
 

โครงการ ปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพเพื่อรองรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุรีย์  หนองกก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบมีคุณภาพ 
สถานศึกษาจึงได้ให้มีการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง โดยการใช้กิจกรรมมาช่วยขัดเกลาจิตใจ ช่วยให้มี
คุณธรรมท่ีดีงามควบคู่ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพ การจัดต้ังส านักงานองค์การฯ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และจัดวัสดุส านักงานท่ีเพียงพอและเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ จึงควรปรับปรุงเพื่อให้การจัดกิจกรรม
ได้สอดคล้องสนองความต้องการและให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาและทางราชการ อันจะช่วยสนับสนุนให้
การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพตอ่ไป 

 ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงห้อง
องค์การนักวิชาชีพฯ เพื่อรองรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจ าปี
การศึกษา 2559 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อพัฒนาส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 5.2 เพื่อจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย และอ านวยความสะดวกในการจัดสวัสดิการและการบริการนักเรียน นักศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,200 คน มีส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้มาตรฐานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาท่ีได้มาตรฐานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ อุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   25,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ  25,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 สามารถพัฒนาส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับส านักงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย และอ านวยความสะดวกในการจัดสวัสดิการและการบริการนักเรียน นักศึกษา      
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 

โครงการที่ 63 
 

โครงการ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในหอประชุม ปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายนที  ลอยเมฆ  หัวหน้างานอาคารสถานที ่
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันหอประชุมภายในของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีการปรับปรุงสภาพภายใน
หอประชุมไว้ได้อย่างสวยงาม แต่เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีสภาวะอากาศร้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพื่อพร้อมใช้งานส าหรับกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ภายในหอประชุมวิทยาลัยฯ  ดังนั้น
เครื่องปรับอากาศจึงมีความจ าเป็นต่อการใช้งานภายในหอประชุม งานอาคารสถานท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องด าเนินการติดต้ังเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน จึงได้จัดท าโครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ภายในหอประชุมนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯมีเครื่องปรับอากาศท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้งานภายในหอประชุม 
 5.2 เพื่อให้บริการให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในหอประชุมภายใน

วิทยาลัย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานหอประชุมภายในวิทยาลัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 หอประชุมภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยามีเครื่องปรับอากาศท่ีพร้อมต่อการใช้งานและได้
มาตรฐาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
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  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   770,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ  770,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีเครื่องปรับอากาศภายในหอประชุมส าหรับไว้ใช้งานกิจกรรมในวาระต่าง 
ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไว้บริการให้แก่นักเรียน นักศึกษารวมท้ังบุคลากรในวิทยาลัย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 64 
 

โครงการ จัดซ้ือเก้าอี้เลกเชอร์จ านวน 100 ตัว ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายนที  ลอยเมฆ  หัวหน้างานอาคารสถานที ่
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันเก้าอี้เลกเชอร์ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเกิดการช ารุดเสียหายท าให้มี
จ านวนเก้าอี้เลกเชอร์ในห้องเรียนท่ีนักเรียน นักศึกษา ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน เนื่องจากขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้นส าหรับเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ งานอาคาร
สถานท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดซื้อเก้าอี้เลกเชอร์เพิ่มเติมส าหรับพร้อมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเก้าอี้เลกเชอร์จ านวน 100 ตัวนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้วิทยาลัยมีเก้าอี้เลกเชอร์ได้มาตรฐานส าหรับใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพื่อให้บริการให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีเพียงพอต่อการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีเก้าอี้เลกเชอร์ในห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยามีเก้าอี้เลกเชอร์เพียงพอต่อการใช้งานและได้มาตรฐาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    99,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ  99,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีเก้าอี้เลกเชอร์ในห้องเรียนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานและได้มาตรฐาน ไว้บริการให้แก่นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิค
พัทยา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

 

โครงการที่ 65 
 

โครงการ การจัดท าสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ นับว่ามีความส าคัญต่อสถานศึกษา  การจัดท าส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลสารสารภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ จึ งเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานให้เป็นที่รู้จัก  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นท่ีใกล้เคียง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  จึงได้
จัดท าวารสาร สุพรรณิการ์สัมพันธ์เพื่อเผยแร่ต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
  5.2 เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสถานศึกษา 
  5.3 เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จ านวนวารสารที่จัดท าจ านวน 1,500 เล่ม/1 ภาคเรียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ข่าวสารที่สามารถน าเสนอข้อมูลสู่บุคคลในและภายนอกสถาบัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินสวัสดิการ งบ  ค่าวารสาร 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    200,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวารสาร   220,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1 ได้วารสารจ านวน 4,000 เล่ม 
  9.2 ได้ประสานสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ รวมท้ังวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาท่ัวประเทศอีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 66 
 

โครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับสมัครเรียน) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ นับว่ามีความส าคัญต่อสถานศึกษาท่ีจะได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในการน าเสนอในรูปแบบของส่ือแผ่นพับ ไวนิล ปฏิทินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาในระบบและนอกระบบให้กับผู้สนใจท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่ือต่าง ๆ เหล่านี้จะสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ท่ีสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 5.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ 
 5.3 เพื่อเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ 
 5.4 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษา 
 5.5 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนและระบบปกติ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
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  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินสวัสดิการ งบ  ค่าวารสาร 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    80,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ   80,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนองค์กรต่าง ๆได้รับทราบ
ข้อมูลของทางวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 67 
 

โครงการ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสง่า  คูค า  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการให้บริการคอมพิวเตอร์ บริการสารสนเทศ บริการเครือข่าย 
บริการอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานและให้บริการอินเตอร์เน็ต สู่ภายนอกหน่วยงาน โดยท าการควบคุม ดูแล พัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สมารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปัจจุบันไม่มีห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้ห้องรวมกับห้อง
อินเตอร์เน็ต จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทันสมัย 
มีเสถียรภาพน่าเช่ือถือ ท้ังนี้จะค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อลดความเส่ียงจาก
การหยุดท างานของระบบสารสนเทศ (Down Time) ด้วยเหตุขัดข้องต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้สามารถติดต่อส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.2 เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ของระบบภายในวิทยาลัย 
  5.3 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ประหยัดเวลาในการด าเนินงานของระบบการบริหารงานท่ัวไป  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    50,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ   50,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 เพิ่มระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายและให้มี
ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี  
  9.2 รองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 68 
 

โครงการ อบรมด้านการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา (RMS2012) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสง่า  คูค า  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  คุณภาพของอาชีวศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
และน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศใน
ขณะท่ีกฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและ
จัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
  5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5.3 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้มีความสามารถในการด าเนินงานสถานศึกษา จ านวน 90 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ และเห็น
ความส าคัญภายในสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
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  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ   5,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 90 คน ได้ความรู้ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองได้ถูกต้อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 69 
 

โครงการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสง่า  คูค า  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ ไป
ใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา อีกท้ังยังได้มีการปรับปรุง พัฒนาให้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มากขึ้นทุกวัน องค์กร หน่วยงานต้องใช้
สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วางแผนพัฒนาองค์กร บุคลากรขององค์กรต้องใช้สารสนเทศในการพัฒนา
งานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน ในขณะท่ีผู้คนท่ัวไปต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจและแก้ปัญหาท่ีเผชิญอย่างมี
วิจารณญาณ 

 ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงจัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้กับสถานศึกษาอื่นได้รับทราบ  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  5.2 เพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้า วางแผนพัฒนาองค์กร บุคลากรขององค์กรต้องใช้สารสนเทศใน
การพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน 
  5.3 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติ  และระดับ
บริหาร 
  5.4 เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่น ได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
  5.5 เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560       จ านวน    20   เล่ม 
  6.1.2 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ซีดี   จ านวน    20   แผ่น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ สามารถรับรู้ข้อมูลสารสนเทศท้ัง 8 ด้าน ของวิทยาลัย
และใช้ส าหรับก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานรวมท้ังน าข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์  5,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
  9.2 ประกอบการศึกษา ค้นคว้า วางแผนพัฒนาองค์กร บุคลากรขององค์กรต้องใช้สารสนเทศในการ
พัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน 
  9.3 น าข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร 
  9.4 เผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่น ได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
  9.5 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 70 
 

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2560 -2564 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนท่ีสถานศึกษาได้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในอนาคต ซึ่งจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพการพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจนเป็น
เป็นแนวทางเดียวกันท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 ข้อ 22 (2) จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาให้มีการด าเนินงานตาม
แผนท่ีก าหนด จัดหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ผู้ปกครอง ชุมชนเกิด
ความมั่นใจกับสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์
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  5.1 เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจะต้องจัดการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไว้ล่วงหน้า บนพื้นฐานเป็นไปได้ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา จึงเป็นเสมือน “แผนท่ี” หรือ “พิมพ์เขียว” การพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 
  5.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นได้ โดยด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น 
  5.3 เพื่อเป็นเอกสารส าหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาจะเป็นไปตามกรอบวานท่ีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ก าหนด 
  5.4 เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2560-2564 
  5.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากร 
  5.6 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงและมีความสามารถในการด า เนินงานตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระบบ จ านวน 80 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา และมีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิด
อย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    35,800.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าตอบแทน     9,600.00  บาท 
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  8.2 ค่าใช้สอย    23,300.00 บาท 
  8.3 ค่าวัสดุ     3,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 เป็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  9.2 เป็นเครื่องมือสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นได้ โดยด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น 
  9.3 ได้เอกสารส าหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาจะเป็นไปตามกรอบวานท่ีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาก าหนด 
  9.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในกระบวนการขับเคล่ือนการท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
และกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดอย่างท่ัวถึงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 71 
 

โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็งเห็นจุดหมายท่ีต้องการ การคาดปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าไว้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น  การวางแผน เป็นการใช้ความคิดมองจินตนาการ
ตระเตรียมวิธีการต่างๆ เพื่อคัดเลือกทางท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง ก าหนดเป้าหมายและวางหมายก าหนดการกระท านั้น เพื่อให้
ส าเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ การวางแผน เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการก าหนดส่ิงท่ีจะกระท าใน
อนาคต การประเมินผลของส่ิงท่ีก าหนดว่าจะกระท าและก าหนดวิธีการท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติ 
  การบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษามีเป้าหมายชัดเจน  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
  5.2 เพื่อให้ควบคุมการใช้เงินงบประมาณหมวดต่างๆ ในการด าเนินงานแต่ละปีงบประมาณ 
  5.3 เพื่อจัดท าแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  



199 
 

 

  5.4 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
  5.5 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน  20   เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถน ามาใช้เป็นแผนการปฏิบัติงานส าหรับก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  6.2.2 มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    35,800.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ     2,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 แผนปฏิบัติการเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  9.2 ควบคุมการใช้เงินงบประมาณหมวดต่างๆ ในการด าเนินงานแต่ละปีงบประมาณ  
  9.3 จัดท าแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  
  9.4 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 72 
 

โครงการ จัดท าแฟ้มและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสมคิด  หม่ันหาดี  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย หมวด 6 มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตราท่ี 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดตามกฎกระทรวงดังนั้น เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 ใน หมวด 6 มาตราท่ี 47 และกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ข้อ 7 
สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาหมวดท่ี 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อ 22 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ (7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดท าเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง 
เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเองของครูผู้สอน / แผนกวิชา / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
  5.2 เพื่อเผยแพร่รายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2559 
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  5.3 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในและน าผลการประเมินไปจัดท า
ข้อมูลแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 50 เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถจัดท าแฟ้ม และเอกสารหลักฐานการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในประเมิน
ตนเอง ของครูผู้สอน  /แผนกวิชา / วิทยาลัย และรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2559 และ
สามารถเผยแพร่รายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    12,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ     12,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 แฟ้มการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 45 แฟ้ม 
  9.2 เอกสารประกอบภายในแฟ้ม     จ านวน 45 ชุด 
  9.3 รายงานการประเมินตนเอง       จ านวน 45 เล่ม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 73 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสมคิด  หม่ันหาดี  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย หมวด 6 มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตราท่ี 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดตามกฎกระทรวงดังนั้น เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 ใน หมวด 6 มาตราท่ี 47 และกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ข้อ 7 
สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาหมวดท่ี 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อ 22 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ (7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559  เพื่อด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน และจัดท าระบบติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อจัดท ามาตรฐานวิทยาลัยฯ แบบมีส่วนร่วม 
  5.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากร 
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  5.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ 
  5.4 เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การท างานไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถในการด าเนินงานจัดท ามาตรฐานการประกัน
คุณภาพ จ านวน 109 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ในการจัดท าการประกันคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ
จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    17,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   15,000.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ     2,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานของวิทยาลัยฯ 
  9.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 

 9.3  การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน 
  9.4 ได้มาตรฐานวิทยาลัยฯ  40  เล่ม  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 



204 
 

 

โครงการที่ 74 
 

โครงการ ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษา “อาชีวศึกษาเรียนแล้วมีอนาคต” 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัญญา  งานสระน้อย  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา
โดยเฉพาะการน าเสนอส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นส่ิงท่ีส าคัญเช่นเดียวกันแต่จุดประสงค์
ของการแนะแนวการศึกษาสัญจรจริง ๆ แล้ว ก็คือการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอนและสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ี
สถานศึกษาเปิดท าการสอนและเป็นการช้ีแนะให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษาออกไปได้มองเห็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อแนะน าทางเลือกในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3 นักศึกษา ม.6 
  5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มจ านวน นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย 
  5.3 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในการหาท่ีเรียน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขตรอบวิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เข้าประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจในการศึกษาต่อในสายอาชีพ ไม่น้อยกว่า 10 แห่งและมีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ 1 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยาให้เป็นท่ีรู้จักและรับทราบว่าวิทยาลัยได้เปิดการสอนใน
สาขาวิชาอะไรบ้าง มีนักเรียน ผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเพิ่มขึ้นและยังสร้างอุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ภายใต้ช่ือวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนมกราคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    30,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   15,000.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ    15,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการให้วิทยากรของวิทยาลัยฯเข้าแนะแนวท าความเข้าใจกับ
นักเรียน นักศึกษา 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาให้การตอบรับมาสมัครเรียนในวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น 
  9.3 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาเป็นท่ีรู้จักและไว้วางใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 75 
 

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีงานครูท่ีปรึกษา ได้ก าหนดให้มีโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมีกิจกรรมหลายอย่างให้ครูท่ีปรึกษาได้ปฏิบัติกับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ การพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษา เป็นอีกแนวทางหนึ่งคือการให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นครูที่ปรึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา ตลอดจนทักษะท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษาจึง ได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูท่ี
ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะในการเป็นครูท่ีปรึกษาอย่างมืออาชีพ 
ตลอดจนพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ต่อไปท้ังนี้ยังเป็นการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างความตระหนักและความจ าเป็นในการเป็นครูที่ปรึกษามืออาชีพ 
  5.2 เพื่อพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาให้สามารถควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาให้จบการศึกษาตาม
หลักสูตร 

 5.3 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนครูที่ปรึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูท่ีปรึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้มีคุณภาพเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตน 
และสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้ค าปรึกษาและดูแลนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังผลให้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันบรรลุวัตถุประสงค์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    39,240.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   24,240.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ    15,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สร้างความตระหนักและความจ าเป็นในการเป็นครูที่ปรึกษามืออาชีพ 
  9.2 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษาให้สามารถควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาให้จบการศึกษาตามหลักสูตร 

 9.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 76 
 

โครงการ ปรับปรุงแปลงพืชไร้ดินเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางอัญชลี  บุญก่อ  ครูที่ปรึกษาชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทย
บริการ   

มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ การปลูกพืชในสมัยก่อนจะใช้วิธีการปลูกพืชในดิน 
ซึ่งการปลูกพืชในดิน ซึ่งการปลูกพืชในดินก็เป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกันท่ัวไป ท้ังนี้เพราะเป็นวิธีท่ีง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ไม่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษแต่ก็พบปัญหามากเช่นกัน ซึ่งได้แก่ 1.ปัญหาสภาพอากาศ เช่น ในฤดูแล้ง พื้นดินจะแห้งและ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้เป็นอุปสรรคในการเพาะปลูก เพราะการปลูกพืชวิธีนี้ใช้ดินเป็นองค์ประกอบหลัก  “การ
ปลูกพืชแบบไร้ดิน (Soilless Culture)”ปัจจุบัน การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคท่ีคิดค้นใหม่ๆหลากหลาย
รูปแบบ  มิ ไ ด้ จ า กั ดอยู่ เ ฉพ าะการป ลูกพื ช ในน้ า  (water culture) เ ท่ านั้ น  บางกร ณีมี ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ
ปลูก (substrate)  ทดแทนดินท้ังหมดและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งเรามักเรียกว่า ซับส์เทรต คัล
เจอร์ (substrate culture)หรือมีเดีย คัลเจอร์ (media culture) หรือแอกกรีเกตไฮโดรโปนิกส์  (aggregate 
hydroponics)  เทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกว่า การปลูกโดยไม่ใช้ดิน หรือ การปลูกพืชไร้ดิน  (soilless culture)  การ
ปลูกพืชไร้ดินเราสามารถควบคุมธาตุท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะการเจริญเติบโตของพืชและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเป็นพื้นท่ีสาธิต ส่งเสริม ให้ค าแนะน า รวมถึงฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบต่างๆ 
เริ่มต้ังแต่การเลือกเมล็ดพืช การให้ปุ๋ย รวมถึงระบบการผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ โดยสามารถขอ เข้าศึกษาดู
งานได้ 
  5.2 เพื่อพัฒนาและขยายผลและส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย รวมถึงการผลิตผักท่ีมีคุณภาพปลอดภัย
จากสารพิษ 
  5.3 เพื่อปรับปรุงแปลงพืชไร้ดินท่ีมีอยู่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แปลงพืชไร้ดินท่ีมีอยู่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เป็นพื้นท่ีสาธิต ส่งเสริม ให้ค าแนะน า รวมถึงฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบต่างๆ เริ่ม
ต้ังแต่การเลือกเมล็ดพืช การให้ปุ๋ย รวมถึงระบบการผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ โดยสามารถขอเข้าศึกษาดูงานได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    50,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ   50,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 พื้นท่ีสาธิต ส่งเสริม ให้ค าแนะน า รวมถึงฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบต่างๆ เริ่ม
ต้ังแต่การเลือกเมล็ดพืช การให้ปุ๋ย รวมถึงระบบการผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ โดยสามารถขอเข้าศึกษาดูงานได้ 
  9.2 พัฒนาและขยายผลและส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย รวมถึงการผลิตผักท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจาก
สารพิษ 

 9.3 ปรับปรุงแปลงพืชไร้ดินท่ีมีอยู่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 77 
 

โครงการ ซ่อมแซมระบบไฟเคร่ืองกลึงแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคอุตสาหกรรม 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธานี  แสงโชติ   หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทย
บริการ   

มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  ขณะนี้เครื่องกลึงของแผนกช่างกลโรงงานมีท้ังหมด 13 เครื่อง แต่ว่าใน 13 เครื่ องนี้สามารถใช้สอน
นักเรียนได้ 7 เครื่อง และไม่สามารถใช้งานได้ 6 เครื่อง โดยยึดเครื่องท่ีใช้งานไม่ได้ต้องการซ่อมบ ารุง เพราะนักเรียนมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นแค่เครื่องท่ีใช้งานได้มีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้เรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคอุตสาหกรรม
จึงขอท าการซ่อมแซมเครื่องกลึงให้กลับมาใช้งานได้ครบ 13 เครื่อง จะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อซ่อมระบบไฟเครื่องกลึงแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคอุตสาหกรรม 
  5.2 เพื่อให้การเรียนการสอนวิชางานเครื่องกลเบ้ืองต้นมีเครื่องกลท่ีสามารถใช้งานได้ทุกเครื่อง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาเครื่องกลเบ้ืองต้นก็จะได้มีเครื่องกลึงท่ีใช้ในการเรียน โดย 1 
เทอมจะมีเข้ามาเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 250 คน เป็นอย่างน้อย 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนมีเครื่องกลึงเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการกลึงงานท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    12,500.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ   12,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 เครื่องกลึงท่ีท าการซ่อมสามารถใช้งานได้ทุกตัว 
  9.2 ผู้เรียนมีเครื่องกลึงเพิ่มข้ึนท่ีใช้ในการเรียนวิชาเครื่องมือกลเบ้ืองต้น ท าให้การเรียนการสอนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ต้ังไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 78 
 

โครงการ ติดต้ังพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ในห้องเรียน 517 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  ยอดศรีค า  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตั วบ่ง ช้ี ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทย
บริการ   

มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากห้องเรียนทฤษฎี ห้อง 517 ของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานเป็นห้องเรียนท่ียังไม่มีพัดลม จึงท า
ให้เวลาผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้สึกร้อนมาก ท าให้การเรียนไม่ราบรื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ทางแผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐานจึงได้จัดท าโครงการติดต้ังพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ในห้องเรียน 517 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานขึ้น เพื่อ
ท าให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อปรับอากาศท่ีร้อนจัดในห้องเรียนทฤษฎี 517 ของแผนกวิชาเทคนิคพื้นบานให้มีอากาศท่ีเย็น
สบายข้ึน 
  5.2 เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน 
  5.3 เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดีขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ติดต้ังพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ในห้องเรียน 517 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีการเรียนท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอนและสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    22,400.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   22,400.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ห้องเรียนทฤษฎี 517 ของแผนกวิชาเทคนิคพื้นบานให้มีอากาศท่ีเย็นสบายข้ึน 
  9.2 นักเรียนมีการเรียนท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอนและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดีขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 79 
 

โครงการ เปลี่ยนฝ้าเพดานหอ้งเรียน ห้อง 521 แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคอุตสาหกรรม 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธานี  แสงโชติ  หัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทย
บริการ   

มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  เนื่องจากห้องเรียนทฤษฎี ห้อง 521 ซึ่งเป็นห้องท่ีใช้เรียนการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเรียนทฤษฎี 
มีการช ารุดท่ีฝ้าเพดานใกล้จะหลุดหล่นมาแล้ว ซึ่งถ้าไม่ท าการเปล่ียนแปลงอาจก่ออันตรายต่อผู้เรียนและผู้สอนได้ ท้ิงไว้
จะยิ่งมีความอันตรายจึงต้องขอท าการเปล่ียนฝ้าเพดานห้องเรียน ห้อง 521 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิค
อุตสาหกรรม  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเปล่ียนฝ้าเพดานห้องเรียน ห้อง 521 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคอุตสาหกรรม 
  5.2 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากฝ้าเพดานล่วงหล่น 
  5.3 เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดีขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีมาใช้ห้องเรียน 521 จะมีห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัยและบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนมีห้องเรียนท่ีปลอดภัยจะไม่มีอันตรายท่ีเกิดจากฝ้าเพดาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    23,680.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   23,680.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ได้เปล่ียนฝ้าเพดานห้องเรียน ห้อง 521 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคอุตสาหกรรม 
  9.2 ผู้เรียนและผู้สอนมีห้องเรียนท่ีปลอดภัยและบรรยากาศท่ีเรียนท่ีเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 80 
 

โครงการ ส่งเสริมการจัดท าระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสมฤทัย  บุญก่อ  หัวหน้างานบัญชี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่ง ช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ข้อ 6 ก าหนดให้มีหน่วยงานรับตรวจรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละครั้งภายใน 90 วัน นับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดีท าให้ผลกาปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
เป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธาภาพ
และประสิทธิผลรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยงาน 
  5.2 เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน 
  5.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ระบบการควบคุมภายใน ระดับฝ่าย จ านวน 4 ฝ่าย ระดับงาน จ านวน 25 งาน ระดับแผนก 
จ านวน 12 แผนกวิชา 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทุกงานและทุกแผนกมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน ไม่ใช้เงิน 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธาภาพและ
ประสิทธิผลรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือ
การทุจริตในหน่วยงาน 
  9.2 บุคลากรทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการจัดท าระบบการควบคุม
ภายใน 
  9.3 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 81 
 

โครงการ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุริยา  สวัสด์ินพรัตน์  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่ง ช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของบุคลากรในสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี
การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินส าหรับโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณต่อไป ตลอดจน
สามารถน าเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการไปพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
ของงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ครบวงจร (PDCA) คืองานวางแผน ลงมือท า ตรวจสอบ และน าผลไปแก้ไขปรับปรุง 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจ าปี 
  5.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจ าปี 
  5.3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 20 เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559  
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน ไม่ใช้เงิน 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 รายงานผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
  9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 82 
 

โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
(กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาในการร่วมกันดูแลความประพฤติและผลการเรียนของบุตรหลานของตน ให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับโครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ดังนั้น กิจกรรมปฐมนิเทศ ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จึงเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและท าความเข้าใจร่วมกัน  
  5.2 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในกรณีนักเรียน นักศึกษามีปัญหาด้านความประพฤติและผลการเรียน         
  5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นผู้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ปัญหาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงได้รับแก้ไข 
  9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  9.3 เพิ่มปริมาณก าลังสู่สถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 83 
 

โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน 3 คร้ังต่อภาคเรียน) 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาในการร่วมกันดูแลความประพฤติและผลการเรียนของบุตรหลานของตน ให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับโครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ดังนั้น กิจกรรมปฐมนิเทศ ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จึงเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและท าความเข้าใจร่วมกัน  
  5.2 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในกรณีนักเรียน นักศึกษามีปัญหาด้านความประพฤติและผลการเรียน          
  5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ กฎและระเบียบ 
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นผู้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ปัญหาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงได้รับแก้ไข 
  9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  9.3 เพิ่มปริมาณก าลังสู่สถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 84 
 

โครงการ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2559  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวศศิธร  อมรพันธ์  หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม  
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ภาคการศึกษาภายในประเทศจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อความเป็นสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ความจ าเป็นดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาท้ัง
ทางด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านก าลังคน ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นภาระกิจท่ีส าคัญและจ าเป็นในการก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและบริการ  และภาคการเกษตร ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ดังกล่าว จึงก าหนดเป็นนโยบายในโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ปรับบทบาทจัดการศึกษาผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ  โดยบูรณาการและท าความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหาร
จัดการสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการท้ัง
สองฝ่าย 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน  
  5.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น บุคลากรทางการศึกษา  
ครูในสถานประกบการ         
  5.3 เพื่อแลกเปล่ียนเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างสองฝ่าย 
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  5.4 เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
  5.5 เพื่อประสานความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยความเห็นชอบระหว่างสองฝ่าย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    56,500.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย   11,000.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ   45,500.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาได้รับประโยชน์จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการเรียนการสอน ข้อมูลทาง
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ท้ังต่อสถาบันและผู้เรียน
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 85 
 

โครงการ ระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวศศิธร  อมรพันธ์  หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือองค์ประกอบด้านปัจจัยบริหาร ในปัจจัยท้ัง 4 ด้านนี้ทุกด้านย่อมมีความส าคัญ ซึ่งปัจจัยด้านเงินก็เป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคัญมากท่ีจะขาดไม่ได้เลย จากการจัดการศึกษาของไทยท่ีผ่านไม่ค่อยประสบความส าเร็จเนื่องจากรัฐไม่สามารถ
จัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 58 
ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยเทคนิค
พัทยาจึงจัดให้มีโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกมาจัดการศึกษาของโรงเรียน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาทุกสาขาวิชา 
  6.1.2 ระดมทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ จากภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน ไม่ใช้เงิน 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 วิทยาลัยมีงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ เพิ่มเติมในการจัดการศึกษานอกจากท่ีรัฐจัดให้ 
  9.2 ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 86 
 

โครงการ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวศศิธร  อมรพันธ์  หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม  
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ภาคการศึกษาภายในประเทศจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อความเป็นสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  ความจ าเป็นดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาท้ัง
ทางด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านก าลังคน ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นภาระกิจท่ีส าคัญและจ าเป็นในการก้าวสู่ความเป็นสากล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและบริการ  และภาคการเกษตร ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ดังกล่าว จึงก าหนดเป็นนโยบายในโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ปรับบทบาทจัดการศึกษาผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ  โดยบูรณาการและท าความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหาร
จัดการสถานบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ท้ังนี้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาท้ังสองฝ่าย 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

 5.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน การจัดการบรรยายพิเศษระหว่างสถานศึกษาเพื่อการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม การ
จัดการสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของท้ังสองชาติ 

 5.3 เพื่อแลกเปล่ียนเอกสารข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างสองสถานบัน
การศึกษา 
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 5.4 เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสองสถาบันการศึกษา 
 5.5 เพื่อประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยความเห็นชอบระหว่างสองสถานบันการศึกษา  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ จ านวน 2 สถาบันการศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สถาบันการศึกษาท้ังสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการลงนามความร่วมมือ และด าเนินกิจกรรม
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงนามดังกล่าว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน ไม่ใช้เงิน 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 สถานศึกษาได้รับประโยชน์จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการการเรียนการสอน ข้อมูล
ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  พัฒนาการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ท้ังต่อสถาบันและ
ผู้เรียน สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 87 
 

โครงการ จัดการอาชีวะผู้สูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวสันต์  อารีย์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านอาชีพมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการพัฒนาประชากร  ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาการตกงาน ว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน  

สร้างอาชีพ รายได้ให้คนในชุมชนอย่างมั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งประชากรเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและ

ไม่เพียงพอ  กับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้ประสบปัญหาโดยเฉพาะด้านการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน  ดังนั้น ส่ิงท่ีทุกคนควรตระหนักคือ ทรัพยากรท่ีมีอยู่และการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน และการใช้

ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  

“การท าขนมอบเบเกอรี่และน้ าสมุนไพร”สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ท าให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหารายได้เล้ียงครอบครัว    เพื่อยกระดับ

ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  และเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างอาชีพ 

5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในอาชีพต่างๆ ให้กลุ่มผู้สูงวัย และสตรีที่เป็นแม่บ้านต้องการอาชีพเสริม  

  5.2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทยโดยค านึงถึง

ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  และผู้ท่ีได้รับผลกรทบจากสภาพเศรษฐกิจ   

  5.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนะคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อการเรียนอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

  5.4 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 



231 
 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงวัย และสตรีท่ีเป็นกลุ่มแม่บ้านต้องการอาชีพเสริม 

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ 

  6.1.2 กลุ่มผู้สูงวัย และสตรีท่ีเป็นกลุ่มแม่บ้านต้องการอาชีพเสริม ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือ

ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ได้รับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า  60  คน 

  6.1.3 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับกลุ่มผู้สูงวัย และสตรีท่ีเป็นกลุ่มแม่บ้าน

ต้องการอาชีพเสริม ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 กลุ่มผู้สูงวัย และสตรีท่ีเป็นกลุ่มแม่บ้านต้องการอาชีพเสริม ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือ

ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถน าไปประกอบอาชีพ 

เพื่อสร้างรายได้ได้ 

  6.2.2 การพัฒนา รูปแบบ มาตรฐาน การประเมิน ของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มผู้สูงวัย และสตรีท่ี

เป็นกลุ่มแม่บ้านต้องการอาชีพเสริม ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ของสถานศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้  ทักษะในอาชีพต่างๆ ให้กลุ่มผู้สูงวัย  และสตรีที่เป็นแม่บ้าน 

 9.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทยโดยค านึงถึงความ

เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม และผู้ท่ีได้รับผลกรทบจากสภาพเศรษฐกิจ 

 9.3 ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมและผู้ท่ีพบเห็นมีทัศนะคติท่ีดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 88 
 

โครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวสันต์  อารีย์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหนึ่ง ในประชาคมอาเซียน  เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และประชาชน
ท่ีเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการ
ด าเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งเน้น "เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน" ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ" โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 1) เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2) ยกระดับคุณภาพและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 3) ผลิตก าลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน 4) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 5) พัฒนากลไกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคล่ือนย้าย/แลกเปล่ียน 6) เสริมสร้างเครือข่าย
ระหว่างกันในภูมิภาค โดยเพิ่มก ำลังคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนใน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและสถานศึกษาในสังกัดของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้
ประชาชนให้ถูกวิธีการใช้  การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์ประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะ
หน่วยงานหลักท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใน  ระยะท่ี 1 และ 2 (พ.ศ.2549-
2550)  จึงด าเนินการปรับรูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของ  กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน     (Fix It 
Center) โดยใช้ช่ือ “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
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เข้าสู่ตลาดแรงงาน”  ให้กว้างขวางครอบคลุมและให้ความส าคัญในการยกระดับช่างชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการ
ประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)   
  5.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์  การฝึกอบรมอาชีพอื่นๆ 
เพื่อเพิ่มรายได้หรือเปล่ียนอาชีพ           
  5.3 เพื่อให้ช่างชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกการปฏิบัติจริงกับทีมงาน
ช่างชุมชนในการให้บริการของชุมชนอย่างยั่งยืน         
  5.4 เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาในการออก
ปฏิบัติงานจริงให้มีความสามารถ ความพร้อม สร้างช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ     
  5.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักร  ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์ด าเนินชีวิตปัจจุบัน  และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ประชาชน  
  5.6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแก่ประชาชนท่ัวไป สร้างความเช่ือมั่นในการเป็นสถานศึกษาท่ี
ให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  6.1.2 ช่างชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน 

 6.1.3 ประชาชนผู้เข้ารับบริการซ่อม บ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์รถจักรยานยนต์ 
 6.2 เชิงคณุภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการออก
ปฏิบัติงานจริง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในงานอาชีพ 
  6.2.2 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกการปฏิบัติจริงกับทีมงานช่าง
ชุมชนในการให้บริการของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  6.2.3 อาสาสมัครในชุมชนได้รับการสนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม อา ชีพ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้หรือเปล่ียนอาชีพ          
  6.2.4 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น และการยืดอายุการ ใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
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  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการออก
ปฏิบัติงานจริง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในงานอาชีพ 
  9.2 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนายกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกการปฏิบัติจริงกับทีมงานช่าง
ชุมชนในการให้บริการของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 9.3 อาสาสมัครในชุมชนได้รับการสนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมอาชีพอื่นๆ 
เพื่อเพิ่มรายได้หรือเปล่ียนอาชีพ          

 9.4 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

 9.5 ประชาชนเกิดความความเช่ือมั่นในสถานศึกษา ไว้วางใจ เช่ือถือและน าบุตรหลานเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 89 
 

โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวสันต์  อารีย์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมน าความรู้เน้นเรื่องของ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาท่ีจะใช้เวลาว่างและน าวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนาคนและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ตลอดจนส่งเสริมภาครั ฐ 
และภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้พัฒนาการเรียนรู้  การฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความช านาญในวิชาชีพ  และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย  จึงมอบให้ส านักความร่วมมือด าเนินการ
โครงการอาชีวะอาสา  เทศบาลปีใหม่และสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี   โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546  เพื่อให้
นักเรียน  นักศึกษาน าความรู้ความสามารถ เพื่อไปบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ แก่
ประชาชนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิล าเนา หรือท่องเท่ียวในช่วงเทศบาลดังกล่าว อันเป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงความเป็นมือ
ด้านการมีจิตบริการ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ด าเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบาย 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์  และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในสถานศึกษา 
  5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  5.3 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้พาหนะ เกิดจิตส านึกในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน 

 5.4 เพื่อลดการสูญเสียด้านพลังงาน ทรัพย์สิน ชีวิต และลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้ รับการตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมจ านวน 200 คัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาให้เกิดความ
ช านาญในสาขาวิชาชีพ 
  6.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจ
ก่อนออกไปประกอบอาชีพ 
  6.2.3 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ก่อนเทศบาลเพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถทุกประเภทเพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
  6.2.4 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสาให้บริการตรวจสอบสภาพ และซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่
ประชาชนท่ัวประเทศ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ สหกรณ์บางละมุง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความช านาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาท าตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคม 
  9.2  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  9.3  ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการใช้พลังงานของประเทศ  และรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้อย่างน้อยร้อยละ 65 
  9.4 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 90 
 

โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวสันต์  อารีย์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรมน าความรู้เน้นเรื่องของ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาท่ีจะใช้เวลาว่างและน าวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนาคนและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ตลอดจนส่งเสริมภาครัฐ 
และภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้พัฒนาการเรียนรู้  การฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความช านาญในวิชาชีพ  และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย  จึงมอบให้ส านักความร่วมมือด าเนินการ
โครงการอาชีวะอาสา  เทศบาลปีใหม่และสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี   โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2546  เพื่อให้
นักเรียน  นักศึกษาน าความรู้ความสามารถ เพื่อไปบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ แก่
ประชาชนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิล าเนา หรือท่องเท่ียวในช่วงเทศบาลดังกล่าว อันเป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงความเป็นมือ
ด้านการมีจิตบริการ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ด าเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบาย 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์  และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในสถานศึกษา 
  5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  5.3 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้พาหนะ เกิดจิตส านึกในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน 

 5.4 เพื่อลดการสูญเสียด้านพลังงาน ทรัพย์สิน ชีวิต และลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับการตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมจ านวน 200 คัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาให้เกิดความ
ช านาญในสาขาวิชาชีพ 
  6.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจ
ก่อนออกไปประกอบอาชีพ 
  6.2.3 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ก่อนเทศบาลเพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถทุกประเภทเพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
  6.2.4 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสาให้บริการตรวจสอบสภาพ และซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่
ประชาชนท่ัวประเทศ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 – เดือนมกราคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ สหกรณ์บางละมุง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความช านาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสาท าตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคม 
  9.2  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  9.3  ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการใช้พลังงานของประเทศ  และรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้อย่างน้อยร้อยละ 65 
  9.4 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 91 
 

โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวบุษรินทร์  ร้อยแก้ว  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาท่ีต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นและตระหนักในความส าคัญ จึงได้มอบนโยบายให้
สถาบันการศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ครูท่ีปรึกษา จึงมีความจ าเป็นต้อง
ติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา ในขณะท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัยโดยหวังให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตน
เหมาะสมท้ังด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ จึงให้ครูท่ีปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ข้อคิด ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ตอ
รับนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา 
  5.2 เพื่อให้ค าแนะน านักเรียน นกัศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
  5.3 เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของครูที่ปรึกษา 

 5.4 เพื่อด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ได้รับการออกเยี่ยมบ้าน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยามีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดยการ
ให้ครูที่ปรึกษาประจ าแต่ละห้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อเก็บข้อมูลในการดูแล
นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   9.1 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงได้รับแก้ไข 
  9.2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  9.3  เพิ่มปริมาณผู้เรียนเข้าสู่สถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 92 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีการศึกษา 2560  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวสันต์  อารีย์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อสังคมไทย โดยเฉพาะ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งถ้าน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือให้เกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมหาศาลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และปัจจุบันคอมพิวเตอร์ภายใน
วิทยาลัยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 250 เครื่อง ซึ่งยากแก่การซ่อมบ ารุง ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมองเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีทักษะและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กัลป์ลุคลากรนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในเรื่องการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5.3 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาใน
เรื่องการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
จ านวน 100 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
  7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
   9.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน ได้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
  10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 93 
 

โครงการ นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรพินท์  อึ๊งเจริญ  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าการเรียนการสอน 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศภายในสถานศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษา  การปฏิบัติงาน
นิเทศภายในสถานศึกษา  จึงเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนความสามารถของครู  เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  และเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษาสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ 
  การนิเทศภายในสถานศึกษา  เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในความร่วมมือในอันท่ี
จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  การนิเทศภายในสถานศึกษาจะ
สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  แก้ไขปรับปรุง  และพัฒนาภารกิจของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้คณะครูมีความเข้าใจ  ในระบบการนิเทศภายในและเห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน 
  5.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณะครูได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  5.3 เพื่อส่งเสริมให้คณะครูได้รับความรู้  ประสบการณ์ใหม่  รู้จักตนเองพบเห็นข้อบกพร่องและน าส่ิงท่ี
พบเห็นมาพัฒนางานปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู – อาจารย์  ท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  65 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกเดือน 
  6.2.2 ครูทุกคนปรับปรุง  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 
  6.2.3 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา งบ เงินบ ารุงการศึกษา   
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   1,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ    1,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 คณะครูมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และได้รับการพัฒนา   
ปรับปรุง  พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเรียน  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 94 
 

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางประรินญา  ว่องไว  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลและการค้าประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเตรียมความพร้อมการ
เป็นผู้ประกอบการ  และต่อยอดผู้ได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในสังกัด หรือผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา  โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ การเขียน
แผนธุรกิจขึ้น และแนวคิดในการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของกิจการ   ใ ห้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ก่อเกิดการสร้างองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 

 5.2 ผู้ร่วมโครงการสามารถเขียนแผนธุรกิจด้วยตนเองได้  
  5.3 ปลูกฝังแนวคิดการสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จากทุกแผนกวิชาจ านวน  50 คน เข้ารับการอบรมฯ 
และธุรกิจอย่างน้อย 2 ธุรกิจ และครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ 8 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจเป็นของตนเองได้ สามารถก าหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจ การวางแผนงานธุรกิจ และสามารถเขียนแผนธุรกิจด้วยตนเองได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 95 
 

โครงการ อบรมพัฒนาแนวคิดและกระบวนการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

  ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู 

  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 6 ความดีเด่นของสถานประกอบการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าของทางอุตสาหกรรมในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องสร้างนิสัย
ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ค้นคว้า ทดลอง มีความรับผิดชอบ และสามารถเพิ่มทักษะการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา ตลอดจนวัสดุฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในด้านเครื่อง
อ านวยความสะดวกในบ้าน เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร   
  ในการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษาในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีชัดเจน มีการวิจัยถ่ายทดเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการน าผลงานหรือการพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า   

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  งานวิจัยฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการจัดท าโครงการอบรมพัฒนา
แนวคิดและกระบวนการการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการ 
วิธีการ ในการจัดท าโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ ท าให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ    
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบและเข้าใจวิธีการด าเนินการ การจัดท าโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้และสร้างสรรค์ 

ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 5.3 เพื่อน าความรู้ท่ีได้น าไปปรับใช้ในการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2  จ านวน  600  คนเข้าร่วมการอบรมพัฒนา
แนวคิดและกระบวนการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ เข้าใจหลักการ วิ ธีการในการจัดท าผลงานโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ อุดหนุน (ส่ิงประดิษฐ์) 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   3,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ    3,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทราบและเข้าใจวิธีการด าเนินการ การจัดท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 

 9.2 สามารถน าความรู้ท่ีได้น าไปปรับใช้ในการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 96 
 

โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงการวิจัยของครูผู้สอน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

  ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จัย
ของครู 

  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 6 ความดีเด่นของสถานประกอบการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการท าวิจัย  ซึ่งมีผลสืบ
เนื่องมาจากการประกันคุณภาพสถานศึกษา  ให้ทุกสถานศึกษามีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด การน า
ผลงานจากการวิจัย การท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ บทความทางวิชาการ หรือผลงานจากการวิจัยเชิง
ประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติของครูและนักเรียน ท าให้งานวิจัยฯจึงจัดท าโครงการการวิพากษ์งานวิจัยของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน  และยังส่งผลให้ผู้จัดท างานวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างานวิจัย  โดยสามารถ
น างานวิจัยไปใช้ปรับปรุง  และพัฒนาการเรียนการสอน  รวมถึงสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการจัดท างานวิจัย 
  5.2 เพื่อรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและน ามาปรับใช้ในการท างานวิจัย 

 5.3 เพื่อมีผลงานวิชาการในการจัดท าวิจัยของครู  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  จ านวน  80  คน  เข้าร่วมการอบรมเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการท างานวิจัย 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท างานวิจัย ท าให้มีผลงานวิจัย
เพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค ระดับชาติได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   24,800.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าใช้สอย    20,800.00  บาท 
  8.2 ค่าวัสดุ      4,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ครู อาจารย์ ได้รับความรู้ในการจัดท างานวิจัย 

 9.2 สามารถน าความรู้ท่ีได้น าไปปรับใช้ในการจัดท าผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 97 
 

โครงการ การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการการสอนของครูผู้สอน  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวภคมน  หวังวัฒนากูล  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักคุณธรรม 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

  ตัวชีว้ัดท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู 

  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 6 ความดีเด่นของสถานประกอบการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคนท่ีได้รับการศึกษาให้มีศักยภาพสูงนั้น  อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของอาจารย์ย่อม
มีผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันนั้นด้วย  อาจารย์ผู้สอนส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของอาจารย์ย่อมมีผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันนั้น
ด้วย  อาจารย์ผู้สอนจะต้องตะหนักถึงหน้าท่ีให้สมบูรณ์  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 จากเหตุผลดังกล่าว  คุณภาพของนักเรียน – นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสถาบัน  จะได้รับการ
ประเมินโดยตรงจากอาจารย์  แต่คุณภาพของอาจารย์ไม่ได้รับการจากนักเรียน – นักศึกษา  จึงได้ท าการศึกษาการ
ประเมินการสอนของอาจารย์  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนการจัดการศึกษา  
เพื่อผลิตนักเรียน – นักศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียน – นักศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน 
  5.2 เพื่อเปรียบเทียบการประเมินการสอนของอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ตามทัศนะของนักเรียน 
นักศึกษา 
  5.3 เพื่อศึกษาและน าข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 
ถัดไป 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดท าวิจัยความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีต่อการปฏิบัติการสอนของครู วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน   5  เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประเมินความคิดเห็นของนัก เรียน – นัก ศึกษา ท่ีมี ต่อการปฏิบั ติการสอนของครู 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 เพื่อเปรียบเทียบการประเมินการสอนของครูและน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ.2559 – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   2,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ      2,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ครู อาจารย์ ได้รับความรู้ในการจัดท างานวิจัย 

 9.2 สามารถน าความรู้ท่ีได้น าไปปรับใช้ในการจัดท าผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่ 98 
 

โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัญญา  งาสระน้อย  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
  เป้าประสงค์และจุดเน้น ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวชี้วัดท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1ปี 
  มาตรฐานการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ด้านท่ี 6 ความดีเด่นของสถานประกอบการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสัมฤทธิ์ผลหรือไม่นั้นสามารถดูได้จากผลผลิตนั้นก็
คือนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นจริงวิทยาลัย
ฯ ต้องมีการส ารวจติดตามและจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาว่ามีงานท าหรือศึกษาต่อมากน้อยเพียงใดและน าข้อมูลท่ี
ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอนของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อส ารวจจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
  5.2 เพื่อส ารวจว่านักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือศึกษามากน้อยเพียงใด 
  5.3 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาท าประกันวัดคุณภาพสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สามารถติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ ากว่า 50 % 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถติดตามทราบข้อมูลว่าผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดและ
ตัดสินใจ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ประชุมช้ีแจงระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายต่าง ๆ 
  7.2 ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน 
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  7.3 วางแผนการด าเนินงาน 
  7.4 ด าเนินงานตามโครงการระหว่างเดือนมนีาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560  

 7.5 สถานท่ีด าเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้สถานศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000.00  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าวัสดุ      5,000.00  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1 ทราบจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาออกสู่สังคมภายนอกในปี พ.ศ. 2560 
  9.2 ทราบจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใน 1 ปี 
  9.3 ทราบจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วศึกษาต่อภายใน 1  ปี 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จัดท าแบบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

 10.2 เมื่อส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้จ่ายเงิน 
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี 
หน่วย : บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

รวมทัง้สิ้นเป็นเงินงบประมาณ 12,774,820.00 1,894,744.00 562,600.00 2,138,090.00 4,595,434.00 1,054,396.00 1,233,682.00 1,213,456.00 3,501,534.00 736,742.00 1,477,662.00 1,129,308.00 3,343,712.00 843,688.00 544,474.00 509,660.00 12,774,820.00

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 6,110,200.00 562,600.00 562,600.00 562,600.00 1,687,800.00 569,700.00 569,800.00 569,800.00 1,709,300.00 537,700.00 537,700.00 537,700.00 1,613,100.00 366,600.00 366,700.00 366,700.00 6,110,200.00

1.2 งบลงทนุ 1,020,000.00 - - 1,020,000.00 1,020,000.00 - - - - - - - - - - - 1,020,000.00

ชดุครุภัณฑ์หอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์

ระบบประมวลผล

แผนกวชิา

คอมพวิเตอร์ธรุกจิ

1,020,000.00 - - 1,020,000.00 1,020,000.00 - - - - - - - - - - - 1,020,000.00

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 4,194,620.00 377,144.00 963,930.00 555,490.00 1,506,180.00 369,696.00 663,882.00 643,656.00 1,304,200.00 199,042.00 939,962.00 301,608.00 1,074,740.00 387,088.00 177,774.00 142,960.00 4,194,620.00

แผนงาน : ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา

2.1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานโครงการพเิศษ 250,000.00 - - 125,000.00 125,000.00 - - - - - - 125,000.00 125,000.00 - - - 250,000.00

2.2 โครงการวยัใส วยัเกรียน เรียนเร่ืองเพศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560

งานสวสัดิการ 3,000.00 - - - - - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00

2.3 โครงการวยัใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานสวสัดิการ 5,000.00 - - - - - - - - - - - - - 5,000.00 - 5,000.00

2.4 โครงการคัดเลือกนักกฬีาตัวแทนระดับอาชวีศึกษา

จังหวดัชลบรีุ ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานกจิกรรม 20,000.00 - - - - - - - - - - - - 20,000.00 - - 20,000.00

2.5 โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาอาชวีะเกมส์ระดับ

ภาค ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานกจิกรรม 10,000.00 - - - - - - - - - - - - - 10,000.00 - 10,000.00

2.6 โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาอาชวีะเกมส์

ระดับชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานกจิกรรม 10,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 10,000.00 10,000.00

2.7 โครงการปฐมนิเทศและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบคุลากร

งานกจิกรรม 500,000.00 - - - - - - - - - 500,000.00 500,000.00 - - - 500,000.00

2.8 โครงการคิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด เพือ่ถวายเปน็

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสุดาฯ

งานกจิกรรม 5,000.00 - - - - - - - - - - 5,000.00 5,000.00 - - - 5,000.00

2.9 โครงการแขง่ขนักฬีาสามัคคีสมานฉนัท์ต้านภัยยา

เสพติด

งานกจิกรรม 60,000.00 - - - - - - - - - - - - 60,000.00 - - 60,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

2.10 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวชิาชพีในอนาคต

แหง่ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วทิยาลัยเทคนิค

พทัยา ประจ าปกีารศึกษา 2560

งานกจิกรรม 5,000.00 - - - - - - - - - - - - - 5,000.00 - 5,000.00

2.11 โครงการเสริมสร้างบคุลิกภาพและมารยาทการเขา้

สังคมของนักเรียน นักศึกษา อวท. ประจ าปี

การศึกษา 2559

งานกจิกรรม 20,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - - - - - - - - 20,000.00

2.12 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า งานกจิกรรม 35,000.00 35,000.00 - - 35,000.00 - - - - - - - - - - - 35,000.00

2.13 โครงการคุณธรรมน าความรู้ต่อสู้ยาเสพติดด้วยจติบริการ

สาธารณะ ประจ าปงีบประมาณ 2560

แผนกวชิาโลหะการ 10,000.00 - - - - - 10,000.00 - 10,000.00 - - - - - - - 10,000.00

แผนงาน : ด้านที ่2 การบรหิารงานหลักสูตรและ

งานวชิาการ

- - - - - - - - - - - - - - - -

2.14 โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์-เอสโซ่ 

ระดับอาชวีศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560

งานวจิัย 10,000.00 - - - - - - - - - - 10,000.00 10,000.00 - - - 10,000.00

2.15 โครงการประกวดผลงานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานวจิัยและโครงการของครูและนักเรียน ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานวจิัย 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000.00

2.16 โครงการน้อมจิตบริจาคโลหติ เฉลิมพระเกยีรติวนัพอ่

แหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

งานสวสัดิการ 1,000.00 - - 1,000.00 1,000.00 - - - - - - - - - - - 1,000.00

2.17 โครงการซ้ือยาเวชภัณฑ์และอปุกรณ์ในการปฐม

พยาบาลส าหรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานสวสัดิการ 20,000.00 - - - - - 20,000.00 20,000.00 - - - - - - - 20,000.00

2.18 โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพกบั อย.น้อย

 ปงีบประมาณ พ.ศ.2560

งานสวสัดิการ 1,500.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00

2.19 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีและรณรงค์การ

ลดอบุติัเหตุบนท้องถนนในเทศกาลลอยกระทง 

ประจ าป ี2559

งานกจิกรรม 6,500.00 - 6,500.00 - 6,500.00 - - - - - - - - - - - 6,500.00

2.20 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช งานกจิกรรม 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - - - - - 10,000.00

2.21 โครงการการประชมุองค์การนักวชิาชพีในอนาคต

แหง่ประเทศไทยและการแขง่ขนัทักษะวชิาชพี 

ทักษะพืน้ฐาน ระดับสถานศึกษา

งานกจิกรรม 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

2.22 โครงการการประชมุองค์การนักวชิาชพีในอนาคต

แหง่ประเทศไทยและการแขง่ขนัทักษะวชิาชพี 

ทักษะพืน้ฐาน ระดับจังหวดั

งานกจิกรรม 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - - - - - 15,000.00

2.23 โครงการการประชมุองค์การนักวชิาชพีในอนาคต

แหง่ประเทศไทยและการแขง่ขนัทักษะวชิาชพี 

ทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค

งานกจิกรรม 177,000.00 - - 177,000.00 177,000.00 - - - - - - - - - - - 177,000.00

2.24 โครงการการประชมุองค์การนักวชิาชพีในอนาคต

แหง่ประเทศไทยและการแขง่ขนัทักษะวชิาชพี 

ทักษะพืน้ฐาน ระดับชาติ

งานกจิกรรม 150,000.00 - - - - 150,000.00 - - 150,000.00 - - - - - - - 150,000.00

2.25 โครงการพฒันาทักษะชวีตินักเรียน นักศึกษา งานกจิกรรม 50,000.00 - - - - - 50,000.00 - 50,000.00 - - - - - - - 50,000.00

2.26 โครงการพธิมีอบใบประกาศนียบตัรและงานเล้ียง

แสดงความยินดีผู้ส าเร็จการศึกษา

งานกจิกรรม 260,000.00 - - - - - - 260,000.00 260,000.00 - - - - - - - 260,000.00

2.27 โครงการวนัไหวค้รูและไหวค้รูชา่ง งานกจิกรรม 25,000.00 - - - - - - - - - - 25,000.00 25,000.00 - - - 25,000.00

2.28 โครงการวนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลัยเทคนิคพทัยา 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

งานกจิกรรม 55,000.00 - - - - - - - - - - - - 55,000.00 - - 55,000.00

2.29 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทียนจ าน าพรรษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

งานกจิกรรม 15,000.00 - - - - - - - - - - - - 15,000.00 - - 15,000.00

2.30 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติถวายแม่แหง่

แผ่นดิน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชนิี 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

งานกจิกรรม 15,000.00 - - - - - - - - - - - - - 15,000.00 - 15,000.00

2.31 โครงการเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ งานกจิกรรม 20,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - - - 10,000.00 - 20,000.00

2.32 โครงการรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น งานกจิกรรม 5,500.00 - 5,500.00 - 5,500.00 - - - - - - - - - - - 5,500.00

2.33 โครงการรองรับการประเมินสถานศึกษารางวลั

พระราชทาน ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานกจิกรรม 45,000.00 - - 45,000.00 45,000.00 - - - - - - - - - - - 45,000.00

2.34 โครงการรู้รักษภ์าษาไทยในวนัสุนทรภู่ อ.ศุภนารถ 4,200.00 - - - - - - - - - - 4,200.00 4,200.00 - - - 4,200.00

2.35 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

นักศึกษา (แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ)

แผนกวชิาคอมพวิเตอร์

ธรุกจิ

8,900.00 - - - - - - 8,900.00 8,900.00 - - - - - - - 8,900.00

2.36 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการการสร้าง Application

 บนระบบ Android

แผนกวชิาคอมพวิเตอร์

ธรุกจิ

10,000.00 - - - - - - 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - 10,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

2.37 โครงการพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษาการอบรม

เชงิปฏิบติัการการเขยีนโปรแกรม การสร้างอปุกรณ์

สมองกลโดย Embedded

แผนกวชิาคอมพวิเตอร์

ธรุกจิ

10,000.00 - - - - - - - - - 10,000.00 - 10,000.00 - - - 10,000.00

2.38 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการใหค้วามรู้งานตรวจสอบ

งานเชื่อมโลหะโดยวทิยากรภายนอก ประจ าปี

งบประมาณ 2560

แผนกวชิาโลหะการ 11,200.00 - - - - - 11,200.00 - 11,200.00 - - - - - - - 11,200.00

2.39 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนการสอน แผนก

วชิาชา่งอเิล็กทรอนิกส์

แผนกวชิาอเิล็กทรอนิกส์ 400,000.00 - - - - - 400,000.00 - 400,000.00 - - - - - - - 400,000.00

2.40 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการพฒันาส่ิงประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่ด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว ปกีารศึกษา 

2560

แผนกวชิาอเิล็กทรอนิกส์ 35,000.00 - - - - - - 35,000.00 35,000.00 - - - - - - - 35,000.00

2.41 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสาขาวชิาพณิชยการ แผนกวชิาการบัญชี 55,800.00 - - - - 55,800.00 - - 55,800.00 - - - - - - - 55,800.00

2.42 โครการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปกีารศึกษา 2560

งานหลักสูตร 85,000.00 - - - - - - - - - 85,000.00 85,000.00 - - - 85,000.00

2.43 โครงการอบรมสัมมนาเชงิวชิาการในสาขาวชิาชพี

ทางการตลาด

แผนกวชิาการตลาด 4,900.00 - - - - - - 4,900.00 4,900.00 - - - - - - - 4,900.00

2.44 โครงการทดสอบความรู้และความถนัดทางวชิาชพี 

ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพี ประจ าปกีารศึกษา 

2560

งานวดัผล 8,000.00 - - - - - - 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - 8,000.00

2.45 โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพือ่เตรียมความ

พร้อมเขา้สู่สถานประกอบการ ประจ าปงีบประมาณ 

2560

งานทวภิาคี 5,000.00 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000.00

2.46 โครงการปฐมนเิทศนกัเรียน นกัศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์อาชพี ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานทวภิาคี 5,000.00 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000.00

2.47 โครงการปจัฉมินิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษา

กอ่นส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559

งานแนะแนว 20,000.00 - - - - - - 20,000.00 20,000.00 - - - - - - - 20,000.00

2.48 โครงการสมาชกิครูแนะแนวการศึกษาต่ออาชวีศึกษา

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา

งานแนะแนว 30,000.00 - - - - - - 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - 30,000.00

2.49 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการทดสอบ V-NET 

(PRE V-NET) ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานวดัผล 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - - - - - 5,000.00

2.50 โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชพี ประจ าปกีารศึกษา

 2559

งานวดัผล 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - - - - 10,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

2.51 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการพฒันาการสร้าง

เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

 ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานวดัผล 50,200.00 50,200.00 - - 50,200.00 - - - - - - - - - - - 50,200.00

2.52 โครงการทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติด้านอาชวีศึกษา 

V-NET ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานวดัผล - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.53 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หุน่ยนต์อาชวีศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานวจิัย - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.54 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียนนกัศึกษาท่ี

ยากจน  ประจ าป ี พ .ศ. 2560

งานส่งเสริม - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.55 โครการส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชวีศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานส่งเสริม - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.56 โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา งานส่งเสริม - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.57 โครงการศึกษาดูงานบม่เพาะการเปน็ผู้ประกอบการ งานส่งเสริม - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.58 โครงการนอ้มจติบริจาคโลหติ เฉลิมพระเกียรติวันแม่

แหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560

งานสวสัดิการ - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.59 โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานสวสัดิการ - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนงาน : ด้านที ่3 การบรหิารจัดการ

2.60 โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ปงีบประมาณ พ.ศ.

2560

งานสวสัดิการ 1,000.00 - - - - - 1,000.00 - 1,000.00 - - - - - - - 1,000.00

2.61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษส่ิ์งแวดล้อม งานกจิกรรม 20,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - - - - 10,000.00 10,000.00 - - - 20,000.00

2.62 โครงการปรับปรุงหอ้งองค์การนกัวิชาชพีเพื่อรองรับการ

ประเมินหนว่ยมาตรฐานองค์การนกัวิชาชพีในอนาคตแหง่

ประเทศไทย ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานกจิกรรม 25,000.00 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - - - - - - - - 25,000.00

2.63 โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในหอประชมุ 

ปงีบประมาณ 2560

งานอาคารสถานที่ 770,000.00 - 770,000.00 - 770,000.00 - - - - - - - - - - - 770,000.00

2.64 โครงการจัดซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์จ านวน 100 ตัวภายใน

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานอาคารสถานที่ 99,000.00 99,000.00 - - 99,000.00 - - - - - - - - - - - 99,000.00

2.65 โครงการจัดท าสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร งานประชาสัมพนัธ์ 200,000.00 - - - - - - 100,000.00 100,000.00 - - - - 100,000.00 - - 200,000.00

2.66 โครงการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ ์(ปา้ยรับสมัคร

เรียน)

งานประชาสัมพนัธ์ 80,000.00 - - - - - 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - - - 80,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

2.67 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน

วทิยาลัยเทคนิคพทัยา ปงีบประมาณ 2560

งานศูนย์ข้อมลู 50,000.00 - - - - - - - - - 50,000.00 - 50,000.00 - - - 50,000.00

2.68 โครงการอบรมด้านการใชง้านระบบสารสนเทศและ

ระบบการบริหารการจัดการอาชวีศึกษา (RMS2012)

งานศูนย์ข้อมลู 5,000.00 - - - - - - - - - 5,000.00 - 5,000.00 - - - 5,000.00

2.69 โครงการจัดท าขอ้มูลสารสนเทศวทิยาลัยเทคนิค

พทัยา ปงีบประมาณ 2560

งานศูนย์ข้อมลู 5,000.00 - - - - - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - 5,000.00

2.70 โครงการอบรมเชงิปฏบติัการการจัดท าแผนพฒันา

สถานศึกษา ประจ าป ีพ.ศ.2560-2564

งานวางแผน 35,800.00 - 35,800.00 - 35,800.00 - - - - - - - - - - - 35,800.00

2.71 โครงการจัดท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานวางแผน 2,000.00 2,000.00 - - 2,000.00 - - - - - - - - - - - 2,000.00

2.72 โครงการจัดท าแฟม้และเอกสารประกอบการประกนั

คุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานประกนัคุณภาพ 12,000.00 - - - - - - - - - 12,000.00 - 12,000.00 - - - 12,000.00

2.73 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการการพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559

งานประกนัคุณภาพ 17,000.00 - - - - - - - - 17,000.00 - - 17,000.00 - - - 17,000.00

2.74 โครงการประชาสัมพนัธแ์นะแนวทางการศึกษา 

"อาชวีซศึกษา เรียนแล้วมีอนาคต"

งานแนะแนว 30,000.00 - - - - - - 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - 30,000.00

2.75 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพครูท่ีปรึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560

งานครูที่ปรึกษา 39,240.00 - - - - - - - - - 39,240.00 - 39,240.00 - - - 39,240.00

2.76 โครงการปรับปรุงแปลงพชืไร้ดินเพือ่เปน็ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง

ชมรมเศรษฐกจิพอเพยีง 50,000.00 - - - - - - - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - 50,000.00

2.77 โครงการซ่อมแซมระบบไฟเคร่ืองกลึงแผนกชา่งกล

โรงงานและเทคนิคอตุสาหกรรม

แผนกวชิาเคร่ืองมอืกล 12,500.00 - - 12,500.00 12,500.00 - - - - - - - - - - - 12,500.00

2.78 โครงการติดต้ังพดัลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ในหอ้งเรียน

 517 แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน

แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน 22,400.00 - - - - 22,400.00 - - 22,400.00 - - - - - - - 22,400.00

2.79 โครงการเปล่ียนฝ้าเพดานหอ้งเรียน หอ้ง 521 แผนก

วชิาชา่งกลโรงงานและเทคนิคอตุสาหกรรม

แผนกวชิาเคร่ืองมอืกล 23,680.00 - - 23,680.00 23,680.00 - - - - - - - - - - - 23,680.00

2.80 โครงการส่งเสริมการจดัท าระบบการควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานบัญชี - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.81 โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการ ประจ าปงีบประมาณ 2559

งานวางแผน - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

แผนงาน : ด้านที ่4 ความสัมพันธ์ระหวา่ง

สถานศึกษากับชุมชน

- - - - - - - - - - - -

2.82 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของนกัเรียน นกัศึกษา

 ปงีบประมาณ พ .ศ.2560 (กิจกรรมปฐมนเิทศลงทะเบยีน

และประชมุผู้ปกครองนกัเรียน นกัศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2560)

งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.83 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของนกัเรียน นกัศึกษา

 ปงีบประมาณ พ .ศ.2560 (กิจกรรมประชมุผู้ปกครอง

นกัเรียน นกัศึกษาท่ีขาดเรียน 3 คร้ังต่อภาคเรียน)

งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.84 โครงการลงนามความรวมมือ ร่วมกบัสถาน

ประกอบการ ประจ าปกีารศึกษา 2559

งานความร่วมมอื 56,500.00 - - - - - - - - - 56,500.00 - 56,500.00 - - - 56,500.00

2.85 โครงการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ งานความร่วมมอื - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.86 โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาบนัการศึกษา

ระหว่างประเทศ

งานความร่วมมอื - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.87 โครงการจดัการอาชวีะผู้สูงวัย อาชวีะเพื่อสตรี ผู้ต้องขงั 

ค่ายทหาร อปท. ประจ าปงีบประมาณ 2560

งานโครงการพเิศษ - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.88 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชพีและพัฒนา

ทักษะวิชาชพีเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fix It Center) ประจ าปี

งานโครงการพเิศษ - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.89 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.2560 งานโครงการพเิศษ - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.90 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลปใีหม่ พ .ศ.2560 งานโครงการพเิศษ - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.91 โครงการเย่ียมบา้นนกัเรียน นกัศึกษา งานแนะแนว - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.92 โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปกีารศึกษา 2560

แผนกวชิาอเิล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนงาน : ด้านที ่5 บุคลากรและการบรหิารงาน

บุคลากร

2.93 โครงการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00 - 1,000.00 - - - 1,000.00

2.94 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเปน็ผู้ประกอบการ (การ

เขยีนแผนธุรกิจ)

งานส่งเสริม - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนงาน : ด้านที ่6 ความดีเด่นของสถานศึกษา

2.95 โครงการอบรมพฒันาแนวคิดและกระบวนการจัดท า

โครงการส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานวจิัย 3,000.00 3,000.00 - - 3,000.00 - - - - - - - - - - - 3,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
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หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 รวมไตรมาส 2 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเป็นเงิน

2.96 โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบติัการ การวพิากษ์

โครงการวจิัยของครูผู้สอน ประจ าปงีบประมาณ 

2560

งานวจิัย 24,800.00 - - - - - - - - 24,800.00 - - 24,800.00 - - - 24,800.00

2.97 โครงการประเมินความพงึพอใจของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2560

งานวจิัย 22,000.00 - - - - - - 22,000.00 22,000.00 - - - - - - - 22,000.00

2.98 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559

 เขา้สู่ตลาดแรงงาน ป ี2560

งานแนะแนว 5,000.00 - - - - - - - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - - 5,000.00

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,450,000.00 955,000.00 - - 955,000.00 115,000.00 - - 115,000.00 - - 290,000.00 290,000.00 90,000.00 - - 1,450,000.00

3.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชวีศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธรุกิจ

115,000.00 - - - - 115,000.00 - - 115,000.00 - - - - - - - 115,000.00

3.2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แผนกวชิาสามญัสัมพันธ์ 290,000.00 - - - - - - - - - - 290,000.00 290,000.00 - - - 290,000.00

3.3 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชมุชน Fix 

It Center

งานโครงการพเิศษ 955,000.00 955,000.00 - - 955,000.00 - - - - - - - - - - 955,000.00

3.4 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชวีศึกษา

งานครูท่ีปรึกษา 90,000.00 - - - - - - - - - - - - 90,000.00 - - 90,000.00

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 โครงการ ....................................................

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560


