คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช นี้ เปนเครื่องมือสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
มอบให ห น ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก หน ว ยดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป เพื่ อ ให ก ารใช จ า ย
งบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาและสามารถควบคุมการใชจายเงิน ในการบริห ารงานอาชีว ศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2559 ซึ่งมุงเนนใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน
ประหยัด และถูกตองตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการดังกลาว ยังถือเปนเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานดวย
ทายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้ มีสวนหนึ่งสวนใดขาดตกบกพรอง ผูจัดทําและ
รวบรวมแผนปฏิบตั ิราชการประจําปนี้ ขอนอมรับแกไขและขออภัยดวย
งานวางแผนและพัฒนา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
ตุลาคม 2558

สารบัญ
เรื่อง/รายการ
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

หนา

บทนํา
1.1 วิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจ ของ สอศ.

1

1.2 ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สอศ.

2

1.3 ยุทธศาสตร และนโยบาย ของรัฐบาล

5

1.4 ยุทธศาสตร และนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ

8

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ/นโยบาย

18

2.2 จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน (ผลงาน/รางวัล)

20

2.3 กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา

23

2.4 ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่

25

2.5 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร ของสถานศึกษา

30

2.6 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา

31

2.7 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา

36

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557)

40

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจาย ของสถานศึกษา ในป 2558

41

3.3 สรุปงบหนารายจาย

42

3.4 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดําเนินงานตามโครงการ

54

โครงการ
ฝายวิชาการ
1. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 2/58

60

2. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 1/59

63

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานและจัดทําสัญญาฝกงานในสถานประกอบการ 2/58

66

4. โครงการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการฝกงานในสถานประกอบการ

69

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานและจัดทําสัญญาฝกงานในสถานประกอบการ

72

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง/รายการ

หนา

6. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

75

7. โครงการจัดทําคูมือฝกงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ

78

8. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ปการศึกษา 2558

81

9. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ปการศึกษา 2558

84

10. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ปการศึกษา 2558

87

11. โครงการวันวิชาการและตอเรือปริทรรศน Open House ปการศึกษา 2558

90

12. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปการศึกษา 2558

94

13. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน ปการศึกษา 2558 97
14. โครงการเขาเลมหนังสือ

100

15. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพรายวันและวารสาร

103

16. โครงการเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมขอสอบปลายภาค ประจําปการศึกษา 2558

106

17. โครงการเตรียมความพรอมในการติวขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ

109

18. โครงการเตรียมความพรอมในการติวขอสอบ V-Net

112

19. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

115

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง (เจาภาพจัดการแขงขัน) ระดับ อศจ. ปการศึกษา 2558
20. โครงการเตรียมความพรอมการเขารับการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

119

21. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

122

22. โครงการจัดซื้อเกาอี้เลคเชอร แผนกชางไฟฟากําลัง

125

23. โครงการทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการ

128

24. โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ ISO การจัดการเรียนการสอนทางดานพาณิชยนาวี

131

25. โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา

134

26. โครงการซอมแซมเครื่องกลึง แผนกชางกลโรงงาน

137

27. โครงการซื้อปากกาจับชิ้นงาน

140

28. โครงการซอมฝาเพดานแผนกเทคนิคพื้นฐาน

143

29. โครงการจัดซื้อเกาอี้เลคเชอรแผนกเทคนิคพื้นฐาน

146

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง/รายการ

หนา

30. โครงการศึกษาดูงานดานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและบริหารจัดการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน

149

31. โครงการศึกษาดูงาน แผนกการจัดการโลจิสติกส

152

32. โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวี

155

ประชุมผูปกครอง ปฐมนิเทศและทําสัญญามอบตัวนักศึกษาหอพัก PSL ปการศึกษา 2559
33. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

158

34. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ

162

35. โครงการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียนนักศึกษา ครูพระสอนศีลธรรม

165

36. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร

169

37. โครงการจัดซื้อเกาอี้เลคเชอร แผนกสามัญสัมพันธ

172

38. โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร – เอสโซ

175

ฝายบริหารทรัพยากร
39. โครงการกีฬาสานสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2558

178

40. โครงการมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ

181

41. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน

184

42. โครงการจัดทําปายตกแตงเพื่อถวายพระพรแดสถาบันพระมหากษัตริย

187

43. โครงการบํารุงรักษาภูมิทัศน

190

44. โครงการทําหลังคาชุดระบายความรอนและลูกกรงกั้น ชุดเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร

194

45. โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

197

46. โครงการจัดซื้อตรานูน

200

47. โครงการทําการดอวยพรปใหม 2559

203

48. โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป

206

ฝายแผนงานและความรวมมือ
49. โครงการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2558

209

50. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559

213

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง/รายการ

หนา

51. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการปรับปรุงและซอมคอมพิวเตอร

216

52. โครงการเชาคูสายเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูง

219

53. โครงการจัดทําคูมือวิจัย 5 บท

222

54. โครงการกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียนและครู เผยแพร

225

55. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานงานประกันคุณภาพ

229

56. โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

232

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
57. โครงการบริจาคโลหิต

235

58. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ

238

59. โครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2558

241

60. โครงการปองกันอุบัติเหตุ

244

61. โครงการประชุมผูปกครองทําสัญญามอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และปวส. 1 247
62. โครงการประชุมผูปกครอง นักศึกษา ระดับ ปวช.2-3 และปวส. ปการศึกษา 2559

250

63. โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการรัก

253

และเห็นคุณคาในตัวเอง
64. โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D

264

ในดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดและประชาธิปไตย
65. โครงการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด และสุมตรวจสารเสพติดของนักศึกษากลุมเฝาระวัง 259
66. โครงการจัดทําปายรณรงคดานจราจร ยาเสพติด การแตงกาย ภายในวิทยาลัยฯ

262

67. โครงการจัดทําสื่อเพื่อการแนะแนวฯ

265

68. โครงการแนะแนวการศึกษาตอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

268

69. โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

271

70. โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.

274

71. โครงการประชุมทําสัญญาเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

277

72. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. ใหม 1/2558

280

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง/รายการ

หนา

73. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ใหม 1/2558

283

74. โครงการติดตามภาวะผูมีงานทํา/ศึกษาตอผูสําเร็จการศึกษา

286

75. โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ (4 อาชีพ สูรายได) เขาสูประชาคมอาเซียน

289

76. โครงการอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)

293

77. โครงการจิตอาสาพัฒนาและอาชีวะบริการ

297

78. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ทําบุญแผนกชางยนต)

300

79. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรางระเบียบวินัยนักเรียนเดินเรือ (รับนองเขาหอ) 303
80. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรางระเบียบวินัยนักเรียนเดินเรือ(ชวยเหลือชุมชน) 306
81. โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (วันปยมหาราช)

309

82. โครงการเสริมสรางความพรอมเพื่อรับการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน

312

83. โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (5 ธันวาคม)

315

84. โครงการพิธีสํารวจตนเองพิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2558

318
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สวนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภูมิภาค
ภารกิจ
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง
วิชาชีพ
พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ
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2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(4 ยุทธศาสตร 10 มาตรการ 45 โครงการ)
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
2. เพิ่มประมาณผูเรียน
3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. ทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
5. สุภาพชนคนอาชีวะ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการ
1. เสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
3. ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
4. ศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
6. ทุนปญญาชาติ
7. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
8. องคการวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ
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9. อุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตในบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
10. วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
11. วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐและหุนยนต)
12. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
13. สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพมาตรฐานฯ
14. อาชีวะพัฒนา
15. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
16. เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา
17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
18. ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง
19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. ทุนเรียน ป.ตรี สายปฏิบตั ิการ
21. ทุนเฉลิมราชกุมารี
22. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
24. อุดหนุนการเรียนอาชีวศึกษาแกไขปญหาความยากจนในชนบท
25. อุดหนุนรายไดระหวางเรียน
26. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
27. โครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
28. ลดปญหาการออกกลางคัน
29. ขยายอาชีวะอําเภอ
30. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
31. ศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
32. พัฒนาการศึกษา จชต.
33. สรางคานิยมอาชีวศึกษา
34. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล
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35. โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปาหมายฯ
36. เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
37. ความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขา
บริการสุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและ
พาณิชยนาวี และอาหาร
38. ความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย
39. โครงการโรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
40. อุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
41. ผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
42. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
43. สงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรู
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูใหนักเรียน
45. เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
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3. สรุปคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ผลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
คําแถลงดังกลาวมีเนื้อหาโดยสรุปวา การเขาบริหารราชการแผนดินในครั้งนี้ แมจะเปนการใชอํานาจ
และทําหนาที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลกอนๆ เคยปฏิบัติมา แตก็มีเงื่อนไขเวลาบางประการ อันทําใหรัฐบาลนี้
แตกตางจากรัฐบาลอื่นๆ อยูบางในดานเงื่อนไข รัฐบาลนี้เขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจจากการที่คณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเคยกําหนดแนวทางการแกปญหาของประเทศไวกอนแลวเปน 3 ระยะ ตั้งแต
เมื่อเขาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
โดยระยะแรก ไดมุงเนน ระงับ ยับยั้ งความแตกแยก ยุติการใช กําลั งและอาวุธสงครามกอความรุน แรงแกไข
ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภากอนหนานั้นอยูในสภาพที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกตินานกวา 6
เดือน ตลอดจนไดเรงแกไขปญหาความเดือดรอนความเดือดรอนของประชาชนและมุงนําความสุข ความสงบ
กลับคืนสูประเทศ
จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เขาสู ระยะที่สอง ดวยการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ (คสช.) การเสนอร า ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ 2558 และการจั ด ตั้ ง
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและภารกิจเปนที่ปรึกษาและทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีใน
การพิจารณาหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียนรอย หรือความมั่นคงของชาติสวนที่จะตามมรในเร็ววันคือ
การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะธรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงใหแกประเทศ
กอนที่จะสงผานไปสู ระยะที่สาม คือการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเงื่อนไข
ดังกลาวถือเปนพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการตอไป
โดยมาตราที่ 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนด หนาที่ของรัฐบาลไว 3 ประการเปนครั้งแรก คือ
1) การบริหารราชการแผนดิน
2) การดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตางๆ
3) การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ
รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับหนาที่ทั้ง 3 ประการดังกลาวดวย ในดานการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบาย 11 ดาน โดยไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึงและพัฒนา ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนน
ความพอดีพอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความตองการของประชาชน เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย ซึ่ง
นโยบายทุกดานตองการสรางความเขมแข็งแกองคกรการปกครองทุกระดับ ตั้งแตทองถิ่นถึงประเทศ ตองการ
เสนอยุทธศาสตร การพัฒนาที่ยั่งยืนและตองการใหประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนาวาประเทศจะกาวทาง
ไหน เพื่อเตรียมตัวใหถูกตอง
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นโยบายรัฐบาล 11 ดานคือ
1) การปกปองเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) ยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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สรุปคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
โดยนโยบายดานการศึกษาไดกําหนดไวใน
ขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทยมา
ใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จั ด ให มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โดยให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพการ
เรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชี พไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและปรับ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริ มอาชี วศึกษาและการจัด การศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมี
วุฒิตางตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อนการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปน
ตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนสําคัญ
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4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สํ า คั ญ ในการปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร า งสั น ติ สุ ข และความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกาเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเป น ไทย นํ า ไปสู การสร า งความสั มพั น ธอัน ดีในระดับ ประชาชน ระดับ ชาติ ระดับ ภูมิภ าค และระดั บ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะ
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
4. นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2559
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน
1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดไดอยางชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง
และงานที่ตองดําเนินการกอน/หลัง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบถวน ชัดเจนตั้งแตหนวยงานยอยขึ้นมาจนถึงหนวยงานหลัก
และทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงานของตลาดแรงงานในแตละ
สาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาใหชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะหจะชวย
ใหการแกปญหามีความแมนยํามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล ใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานที่ผานมา
แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลาย เชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน ปญหาอยูที่ครู ปญหา
อยูที่พอแม ปญหาอยูที่สภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโอยตรง หรือมี
สวนเกี่ยวของ
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ฯ หรือพระบรมวงศานุวงศพระองคใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือใหการสนับสนุนตองสามารถอธิบาย
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ที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการใหนักเรียนและนักศึกษารูและเขาใจหลักการแนวคิดของโครงการได
ชัดเจน รวมทั้งถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี
3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนที่เกี่ยวของ
โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพรขยายผลตอไปได
3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรักชาติและสถาบันหลักของ
ชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) การใช งบประมาณ เมื่ อ ได รับ แลว ตองเร งดํ าเนิ น การตามแผนที่กํ าหนดเพื่อ ใหเ กิด การ
กระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาที่จําเปน
2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 การใชงบประมาณในการดําเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งรัฐบาลจะ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ตรวจสอบการใช จ า ยงบประมาณของภาครั ฐ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปรงใสและถูกตอง
4.4 งานบางโครงการที่ตองมีการบูรณาการตามแผนงานงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมีการบูรณา
การงบประมาณหนวยงานยอยรวมกันภายในกระทรวงใหเรียบรอยกอนการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก
เพื่อใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
5.1 จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยปฏิบัติงาน อาทิ
การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากขึ้น
2) ใหผูบริหารมีชองทางการติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคําสั่งไปยังหนวยรอง
และหนวยปฏิบัติไดทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ใหมีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบที่มีอยูเสมอ
5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เปนการสื่อสารประชาสัมพันธภายในองคกร คือ การสรางความเขาใจภายใน
องคกร หนวยงาน
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2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การสรางความเขาใจกับ
ประชาชน
6. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
กรณีเ กิดอุบั ติเ หตุ ภั ยพิ บัติ หรือเหตุการณที่สงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบ ริห าร ครู นักเรีย น
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวงตอตาน
ผูบริหาร นักเรียนเจ็บปวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหา ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจที่
ถูกตองแกผูเกี่ยวของ ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความเขาใจอยูเสมอ ซึ่งเบื้องตนตองมีรายละเอียด
ดังนี้
1) มีการจัดระบบและและกําหนดผูปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว
3) สํารวจระบบที่มีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ
4) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับชั้นอยางรวดเร็ว
7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร เชน
รวมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการรับเขาทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา
8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆ ของแตละสวนราชการ
8.1 ใหมีการทบทวนบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพื้นที่ใหครบถวน
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ตองรูและสิ่งที่ยังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานใหชัดเจน
8.3 กําหนดความตองการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพอ
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุวัตถุประสงค
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
อยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานในทุก
ระดับตองเปนผูมีความรูเหมาะสม เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ใหเรงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุมเปาหมายหลัก นักเรียน นักศึกษา ใหมีความรูและ
สามารถใชในการสื่อสารเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
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11. ใหมีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
11.1 ใหมีการดําเนินงานของศูนยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการเขา
กับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอ
ดุมศึกษาใชเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดใหมี CEO ดาน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อเพื่อสรางความเขาใจ
และการประชาสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
สงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนการใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ จัดการ
เรียนการสอน การสรางความรูความเขาใจที่ดี ทําใหเด็กเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
13.1 ใหมีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหนวยงาน และสถานศึกษา
ทุกระดับ
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานและสถานศึกษา ตองจัดใหมีแผนรักษาความปลอดภัย
ใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปญหาภัยคุกคามของแตละพื้นที่ และ
มีการซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ
14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
14.1 ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัตงิ านการสอนของครู
14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงบาย เพื่อใหเด็กใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู และเขารวม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข
14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํานักศึกษา และครูออกนอก
หองเรียน ไปรวมกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน ควรสงเสริมใหเด็ก
เขารวมกิจกรรม เพื่อเสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ให จั ดระบบการประเมิ น ผลงาน ความก าวหนา และการปรับ เพิ่มวิ ทยฐานะและภาระงานของ
ครูผูสอนใหสามารถวัดผลไดจริง สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งดานความรู คุณลักษณะที่พึงประสงค
และทักษะชีวิต
16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเรงรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
สนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนที่เกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนตน
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17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง
ใหจัดระบบการทําระเบียบขอมูลประวัติผูเรียนและผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนระบบดูแล
นักเรียนและชวยแกไขปญหาที่ตัวผูเรียนและครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวที่ประสบภัยแลง อุทกภัย
ตางๆ และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพื้นที่ในการใหความชวยเหลือบรรเทาปญหาใน
รูปแบบที่เหมาะสมตอไป
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายดานการปราบปรามทุจริต
1.1 หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย หรือ
ผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล
1) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง
2) ทําการตรวจสอบชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทําการแกไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคุมเพื่อไมเกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงาน ตามลําดับ
ชั้นตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว
2. นโยบายดานสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูใหครอบคลุมทุกดาน ไมเฉพาะกรณี
เสียชีวิตเทานั้น เพื่อชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่องหนี้สินของครู สงเสริมใหครูมีจิตสํานึกรูจักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รูจักใช รูจักเก็บ สรางเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการเรียนการสอน
3. นโยบายดานการจัดการขยะ
3.1 ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะใหเพิ่มมากขึ้น
3.2 ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยปลูกจิตสํานึก
แกผูเรียนทุกระดับ ใหลดการทิ้งขยะ รูจักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะที่ถูกตอง
4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ
ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจายครุภัณฑ
- ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน

12

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

4.2 ระบบการซอมบํารุง
- ใหจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจสรางระบบการดูแลซอมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใชงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรวมมือกับหนวยงานที่มีทักษะในการซอมบํารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมใหทรุด
โทรมอยางตอเนื่อง
นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การแกไขปญหาเด็กประถมศึกษา อานไมออกเขียนไมได
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ขึ้นไปตองอานคลอง
เขียนคลอง
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ
1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเนื่อง หรือ
ออกไปทํางานตองสงเสริมใหไดรับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขายประสานการติดตามอยางเปนระบบ
1.3 ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมีกิจกรรมเพิ่ม
ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อใหผอนคลายและมีความสุข
3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจําเพื่อการสอบอยางเดียว เพื่อสรางภูมิตานทานให
เด็กยุคโลกไรพรหมแดน
1.4 การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน ใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance
Learning Information Technology : DLIT) อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางที่มีคุณภาพ
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1.5 การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
- ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV)
และผานระบบเทคโนโลยีมารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ดวยการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
- ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ตองเพิ่มขึ้น
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จาก
สวนกลางเพื่อชวยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุน
2. การอาชีวศึกษา
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญและเขาสูการเรียน
สายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบ
การศึกษาแลวใหไดรับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได
2.3 รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา
โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพไดทันที
2.4 แกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับ
นักเรียนนักศึกษา
1) ใหความสนใจกับนักศึกษาอยางทั่วถึง
2) เปดโอกาสนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการประกอบ
อาชีพ การตรงตอเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา
2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดาน อาทิ การจัดการศึกษาดาน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก เปนตน
2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอื่นๆ อาทิ เปดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับการขนสงระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทธโธปกรณ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เปนตน
2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยรวมมือกับกลุม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก เยอรมัน
เปนตน
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3. การศึกษาอุดมศึกษา
3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน
เพื่อลดความซ้ําซอน
3.2 กําหนดผลลัพธ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชน เปนศูนยวิจัยที่มีคุณภาพ มีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ
3.3 จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
1) สงเสริมใหประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรูดวย
ตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2) จัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรู เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
4.2 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน.
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น และตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและการ
จัดงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
4.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
- เพื่อใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งดานภาษา การ
เปดโลกทัศน เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ การฝกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
4.4 ดําเนินการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณรักชาติ
- เพื่อใหนักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเปนชาติ กระตุนใหเกิดความรักชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป
ถายทอดและขยายผลในวงกวาง
4.5 กําหนดใหกศน. ตําบล เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวางบาน วัด
โรงเรียน
- เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรู ใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
กศน. ตําบลในวัด ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา เจาอาวาสหรือผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่น เครือขายในชุมชน
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4.6 พัฒนาคนทุกชวงวัย
1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถประกอบ
อาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต
2) ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู และ
คุณธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะการใฝเรียนรู แกปญหา การับฟง
ความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งใน
และนอกโรงเรียน
5. ยุทธศาสตร เปาประสงค กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร
1. การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง แกประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสา
นึกความเปนไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
8. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
6. คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง"
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย
ปรัชญา
รูหนาที่ มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม
วิสัยทัศน (Vision)
มุงมั่นพัฒนาใหเปนสถานศึกษาที่เปนเลิศดานวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อสนองตอบวามตองการ
ของชุมชน ประเทศชาติสูระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
3. ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจใน
การประกอบวิชาชีพ
4. เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
7. สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
8. เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
นโยบาย (Policy)
1. สงเสริมและสนับสนุน ครู - อาจารย ในการพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอ การอบรม
หาความรูเพิ่มเติมการเรียนการสอน การทําสื่อการสอนและการทําผลงานดานวิชาการ
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนสถานประกอบการ ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนประกอบวิชาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาแลวตามความ
ตองการ

18

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

4. สงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุน การนําเทคโนโลยี และสื่อตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
6. สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสีขาว
7. สงเสริมใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมของหองเรียนและหองปฏิบัติการ
8. สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนของสถานศึกษา
“จัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง” หมายถึง การจัดการเรียนการสอนทางดานพาณิชยนาวี
เอกลักษณ
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง เดนดานพาณิชยนาวี
อัตลักษณของสถานศึกษา
ผูเรียนมีความรู มีทักษะตรงมาตรฐานวิชาชีพ
ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. รางวัล ชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตซอล ปากพนังคัพ ประจําปการศึกษา 2558
2. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 การแขงขันกีฬาฟุตซอลระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558
3. รางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจําปการศึกษา 2557
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
4. รางวัลพระราชทาน (ชมเชย) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2557
แผนกชางไฟฟากําลัง
5. รางวัล เหรียญเงิน อุปกรณขึ้นรูปกระปองดักจับปูแสม (เปรี้ยว) ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ
ดานการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับชาติ ปการศึกษา 2557 แผนกชางกลโรงงาน
6. รางวัล ชมเชย อุปกรณตัดหญา สวนหยอมแบบประหยัดพลังงาน ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับชาติ ปการศึกษา 2557
แผนกชางเชื่อมโลหะ
7. รางวัล ชมเชย อันดับ 1 อุปกรณหยอดเมล็ดพืช ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีการเกษตร การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค ปการศึกษา 2557 แผนกชางกลโรงงาน
8. รางวัล ชมเชย อันดับ 2 อุปกรณชวยบําบัดคลายเสน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดาน
การแพทยและชีวอนามัย การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค ปการศึกษา 2557 แผนกชางเชื่อมโลหะ
9. รางวัล ที่ 1 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ป
การศึกษา 2557 แผนกชางไฟฟากําลัง
10. รางวัล ที่ 2 ทักษะเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ป
การศึกษา 2557 แผนกชางกลโรงงาน
11. รางวัล ที่ 3 ทักษะมาตรวิทยา การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ปการศึกษา 2557
แผนกชางกลโรงงาน
12. รางวัล ดีเดน การดําเนินงานบมเพาะผูประกอบการ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
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13. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟลคซองคนพันธุ R ระดับภาค ประจําป
การศึกษา 2557
14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิดกีฬาฟุตซอล ประเภทชาย การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา
เกมสอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําป 2557
15. รางวัล เหรียญทองแดง อุปกรณตีน้ําตาลจากแบบทุนแรง ประเภทที่ 5 ภูมิปญญา
สรางสรรคเศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ปการศึกษา 2556 แผนกวิชาชางกล
โรงงาน
16. รางวัล ชมเชย เครื่องจายพลังงานสําหรับเครื่องขยายเสียงคลาส เอ ประเภทที่ 4
สิ่งประดิ ษฐด านพลังงานสิ่ งแวดล อม การประกวดสิ่งประดิษฐ ของคนรุ นใหม ระดั บชาติ ป การศึกษา 2556
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
17. รางวัลชนะเลิศ อุปกรณปอกและแปรรูปผลไม ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา 2556 สาขาวิชาชางเชื่อม
18. รางวัล ชนะเลิศ อุปกรณตีน้ําตาลจากแบบทุนแรง ประเภทที่ 5 ภูมิปญญาสรางสรรค
เศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา 2556 สาขาวิชาชางกล
โรงงาน
19. รางวัลชนะเลิศ ประแจขันสตัดโบลท V.3 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
20. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องจายพลังงานสําหรับเครื่องขยายเสียงคลาส เอ
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานสิ่งแวดลอม การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ปการศึกษา 2556 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
21. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณบรรเทาผูปวยกระดูกทับเสน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา 2556
สาขาวิชาชางตอเรือ
22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณเก็บยางกอนถวน (ขี้ยาง) ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ
เพื่อการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา 2556
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
23. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องผาไมฟน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบ
อาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา 2556 สาขาวิชาชางกล
โรงงาน
24. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องมือหั่นใบยาภูมิปญญาทองถิ่นแบบทุนแรง ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ป
การศึกษา 2556 สาขาวิชาชางกลโรงงาน
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25. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือแรงดันน้ําเครื่องยนตตัดหญา ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อ
ปองกันภัยและบรรเทาอุทกภัย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา
2556 สาขาวิชาชางยนต
26. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เรือเก็บขยะลอยน้ํา ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐเพื่อปองกันภัย
และบรรเทาอุ ทกภั ย การประกวดสิ่ งประดิษฐของคนรุน ใหม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ปการศึกษา 2556
สาขาวิชาแมกคาทรอนิกส
27. (Reserch and Innovation Network:RIN) ครั้งที่ 2 เครื่องผลิตแปงสาคู ป
2551 แผนกชางกลโรงงาน
28. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหาความยากจน
เครื่องผลิตแปงสาครู ประจําป 2551 แผนกชางกลโรงงาน
29. รางวัลชนะเลิศ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิตเครื่องเตือนระดับน้ําทวม ประจําป 2549
แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
30. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหาความยากจนเครื่องอัดกระถาง
ตนไมจากเศษวัสดุ ประจําป 2549 แผนกชางกลโรงงาน
31. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานรถตัดหญาพลังงานแกส LPG
ประจําป 2549 แผนกเทคนิคพื้นฐาน
32. ป 2548 รายการสมรภูมิไอเดีย ทีวีสีชอง 3 รางวัล The Winner เครื่องบําบัด
ผูปวยที่พิการทางแขน แผนกชางกลโรงงาน
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3. กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
3. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
พันธกิจที่ 2 : ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
กลยุทธ
1. แสวงหาความรวมมือสถานประกอบการ สถานศึกษาที่เกี่ยวกับดานการพาณิชยนาวีและ
สาขาที่เกี่ยวของ
2. จัดทําหลักสูตรสาขาดานพาณิชยนาวี
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมดานพาณิชยนาวี
พันธกิจที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจใน
การประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ
1. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
2. สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพ
แกบุคลากร
พันธกิจที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ
1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
2. สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
พันธกิจที่ 5 : สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนนําเทคโนโลยีและสื่อตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหาร
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พันธกิจที่ 6 : สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
กลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหแกชุมชนและผูดอยโอกาส
2. สนับสนุนใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3. พัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 7 : สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ
2. สงเสริมพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพในชุมชน
พันธกิจที่ 8 : เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ
1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ
ประวัติการจัดตั้งและพัฒนาการของวิทยาลัย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในการประกอบอาชีพแกประชาชน
อยางทั่วถึง และสนองความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต โดยไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการเงินกูกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงประเทศญี่ปุน (OECF) ใหความชวยเหลือเงินกู
ประมาณ 400 ลานบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน
เริ่มเปดทําการเรียนการสอน เมื่อวันที่

16

พฤษภาคม

2538

โดยใชสถานที่ใน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชในแผนกวิชาชางไฟฟากําลังและชางยนต ปการศึกษา 2540 ไดทําการยายที่
เรียนจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ณ ที่ตั้งปจจุบัน เลขที่ 147 หมูที่ 4 ถนนทาเทียบเรือ ตําบล
ปากพนังฝงตะวันตก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80141 โดยไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ของกรม
ปาไมเนื้อที่รวม 136 ไร และไดจัดซื้อที่ดินเพื่อทําการลงเรือ อีก 6 ไร โดยมีจุดมุงหมายในการจัดตั้งวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ
4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
Nakhon si Thammarat Seaboard Industrial College
147 หมูที่ 4 ถนนทาเทียบเรือ ตําบลปากพนังฝงตะวันตก

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80140
โทรศัพท

โทร. 075370759

โทรสาร

โทร. 075-370740

อีเมล

it-nasic@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

136 ไร
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มีอาคาร

รวมทั้งสิ้น 13

หลัง มีหองทั้งสิ้น

ลําดับ

ลักษณะ
/รูปทรง

ขนาด

1

ตึก 3 ชั้น

3,000 ตร.ม. 14,430,000 งบประมาณ

2

ตึก 3 ชั้น

1,920 ตร.ม. 16,500,000 งบประมาณ

3

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม. 13,500,000 งบประมาณ

4

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม. 10,715,465 งบประมาณ

5

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม. 10,715,465 งบประมาณ

6

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม. 10,715,466 งบประมาณ

7

ตึก 2 ชั้น

1,600 ตร.ม. 12,840,000 งบประมาณ

8

ตึก 3 ชั้น

1,920 ตร.ม. 12,431,260 งบประมาณ

9

อาคารชั้นเดียว

800 ตร.ม.

2,723,150

งบประมาณ

10

บานพัก 2 ชั้น

75 ตร.ม.

1,400,000

งบประมาณ

11

12
13

ราคา

อาคารบานพัก
เรือนแถว 2 หลัง 612 ตร.ม. 7,601,200
(หลังละ 6 ยูนิต)
สําหรับ
Slip - way
ระวาง
เรือ 150 ตัน
อาคารวิทยบริการ 1,088 ตร.ม.

การไดมา

87 หอง ไดแก
การใชประโยชน หมายเหตุ
อาคารเรียน
(เลขที่ 37009)
อาคารเรียน
(เลขที่ 39008)
อาคารโรงฝกงาน
(เลขที่ 39009)
อาคารโรงฝกงาน
(เลขที่ 38009)
อาคารโรงฝกงาน
(เลขที่ 38010)
อาคารโรงฝกงาน
(เลขที่ 38011)
อาคารทดลองเรือ
(เลขที่ 40008)
อาคารเรียน
(เลขที่ 39008)
โรงอาหาร
(เลขที่ 40011)
บานพักขาราชการ
(เลขที่ 38001)

อาคาร
อํานวยการ
ชางไฟฟา
กําลัง
ชางตอเรือ
ชางกล
โรงงาน
เทคนิค
พื้นฐาน
ชางยนต
ชางเชื่อม
โลหะ
ชางอิเล็ก
ทรอนิกส

บานพัก
ผูอํานวยการ

งบประมาณ

บานพักขาราชการ บานพัก
ครู (เลขที่ 36404) อาจารย

-

ชองทางขึ้น
ลงเรือ

ติดกับลุมน้ํา
ปากพนังสู
อาวไทย
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อักษรยอของวิทยาลัย
 วทอ.นศ. (NASIC)
สีประจําวิทยาลัย
 สีฟา - คราม
ตนไมประจําวิทยาลัย
 ตนโกงกาง
ที่มาของ ไม สัญลักษณ “โกงกาง” ประจําวิทยาลัย
โกงกางเอยชื่อไมเพราะเสนาะหู

ลองสืบดูมีคุณคามหาศาล

เปนไมปาชายเลยเห็นชานาน

เอาใชงานทานทนโพนนานป

สมัยกอนนิยมเอาไมเผาถาน

บางหมูบานยังใชกันจนวันนี้

ดูรากยาวเกงกางชางแปลกดี

สัตวน้ํานอยใชเปนที่ลี้ภัยพาล

จนสัตวน้ําเติบใหญจากวัยออน

จึงคอยจรจากไปหลายสถาน

สูแมน้ําและทะเลเรตามกาล

ชนกลาวขานนิยมชมโกงกาง

เทียบโกงกางคลายอยางวิทยาลัยฯ

นักเรียนใหมฝกฝนอดทนสราง

สําเร็จแลวแยกยายหลายเสนทาง

ทํางานชางบางเรียนตอก็พอมี

เปนวัฎจักรวงจรการศึกษา

มีวิชาไมยากไรใชศักดิ์ศรี

ประกอบการงานใดใดในทางดี

ไดเปนที่เชิดชูตนและคนไทย

วิทยาลัยฯ ใชชื่อโกงกางมา

ตั้งฉายาเปนสารใหอานไข

ทั้งหมดคือที่มาคงเขาใจ

วิทยาลัยฯ จึงยึดถือชื่อ “โกงกาง”
รําพึง รําพัน โดยลําพู
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เพลงของสถานศึกษา
ปากพนังชายฝงทะเลปกษใต ทาเทียบเรือไทยในอดีตกาล
ความยิ่งใหญมีมาแตโบราณ แมน้ําลําธารไหลผานทองทุงสูทะเลอาวไทย
ตนโกงกางกางกิ่งรากกางพยุง ลมแดดแรงรุมไมหวาดหวั่นสิ่งใด
ใหความสุขปูปลาไดอาศัย เครื่องหมายแทนใจเรามุงมั่นสรรคสรางงานดี
**รูหนาที่ มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรมนําตนใหวัฒนา
พัฒนาสังคมใหสมสงา ใหการศึกษาดานอาชีวะอุตสาหกรรม
มุงกาวไกลมุงสูสรรคงานการทํา กองกระบือนามตอเรือนครศรีฯ
ความยิ่งใหญ นครรัตนเมืองคนดี ฟา-ครามนองพี
รวมสืบสานตํานานลุมน้ําปากพนัง (ซ้ํา**)
ขับรอง ครูเจริญ ธรรมชาติ
คํารอง ครูชํานาญ พระภายไชย
ทํานอง/ดนตรี ครูเจริญ ธรรมชาติ
ทําเนียบผูบริหาร
1. นายภักดี

ธุระเจน

ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ศ. 2538 - 2549

2. นายอภินันท คงประดิษฐผล

ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551

3. นายภักดี

ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ศ. 2551 – 2552

ธุระเจน

4. นายประเวศร เดี่ยววานิช
ผูบริหารสถานศึกษา
1. นายประเวศร เดี่ยววานิช

ดํารงตําแหนง ระหวาง พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการสถานศึกษา

2. นายสมนึก

หนูเจริญ

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร

3. นายวิทยา

ศศิธร

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาการศึกษา

4. นายเกรียงศักดิ์ มวงนอย

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ

5. นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
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การดําเนินงานในปจจุบัน ระดับ และสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
 แผนกชางยนต
 แผนกชางกลโรงงาน
 แผนกชางเชื่อมโลหะ
 แผนกชางไฟฟากําลัง
 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
 แผนกชางตอเรือ
ประเภทวิชาพาณิชยการ
 แผนกธุรกิจคาปลีก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
 แผนกเครื่องกล
 แผนกชางกลโรงงาน
 แผนกชางเชื่อมโลหะ
 แผนกชางไฟฟากําลัง
 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
 แผนกชางตอเรือ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 แผนกการจัดการโลจิสติกส สาขางานการจัดการการขนสง
หลักสูตรปริญญาตรี
 นักเรียนเดินเรือพาณิชย (ฝายชางกล)
วัตถุประสงคการเปดการเรียนการสอน
1. เพื่อผลิตกําลังคนระดับชางฝมือ ระดับชางเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพดาน
พาณิชยนาวีและสาขาที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของทองถิ่น
2. เพื่อฝกอบรมและยกระดับฝมือใหแกผูประกอบอาชีพดานพาณิชยนาวี ตอเรือ ซอมเรือ
และผูที่สนใจ
3. เพื่อสงเสริมการตอเรือ ซอมเรือ และกระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
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โครงการที่ 1
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 2/58
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่
นโยบายเฉพาะขอที่
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอ.1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 45 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตามเกณฑ
การปฏิบัติงาน
เปาประสงค สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานสื่อการเรียนการสอนเปนงานที่สนับสนุนและใหบริการครู – อาจารย ในงานดานการสอน
เพื่อตอบสนองกับความตองการในการใชเปนขอมูลในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและใชในการประกอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของวิทยาลัยฯ ดังนั้นทางงานสื่อการเรียนการสอนจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมในการสงเสริม วางแผน การผลิต นําไปใช และพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการ
สอน หรือนวัตกรรม และไดรับความพึงพอใจ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอภารกิจหนาที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นไป
พรอมรับการพัฒนาของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมการให ครู – อาจารย ของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการมีความรวมมือ ในการ
สงเสริม วางแผน การผลิต และนําไปใชเพื่อการเรียนการสอน
5.2 เพื่อสงเสริมการให ครู – อาจารย ของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการมีความรวมมือ ในการ
สงเสริม วางแผน การผลิต และนําไปใชเพื่อการเรียนรู
5.3 เพื่อตอบสนองการจัดกิจกรรมตางๆ ดานงานสื่อของวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- ครูผูทําการสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ไดรับบริการเปนอยางดี
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ครูมีอุปกรณสื่อการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ สามารถใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

เดือน
กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปและรายงานผล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

ก.ค. ส.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ กันยายน 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช

ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,862 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครู-อาจารย สามารถทําแผนการสอนและสื่อ นวัตกรรมเพื่อการใชงานในดานการเรียนการสอน
9.2 ครู-อาจารย สามารถจัดทําเอกสารประเมินตนเองไดครบทุกคน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 2

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 1/59
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่
นโยบายเฉพาะขอที่
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอ.1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 45 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตามเกณฑ
การปฏิบัติงาน
เปาประสงค สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม.
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานสื่อการเรียนการสอนเปนงานที่สนับสนุนและใหบริการครู – อาจารย ในงานดานการสอน
เพื่อตอบสนองกับความตองการในการใชเปนขอมูลในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและใชในการประกอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของวิทยาลัยฯ ดังนั้นทางงานสื่อการเรียนการสอนจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมในการสงเสริม วางแผน การผลิต นําไปใช และพัฒนาเทคโนโลยี สื่อ
การสอน หรือนวัตกรรม และไดรับความพึงพอใจ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอภารกิจหนาที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ไปพรอมรับการพัฒนาของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมการให ครู – อาจารย ของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการมีความรวมมือ ในการ
สงเสริม วางแผน การผลิต และนําไปใชเพื่อการเรียนการสอน
5.2 เพื่อสงเสริมการให ครู – อาจารย ของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการมีความรวมมือ ในการ
สงเสริม วางแผน การผลิต และนําไปใชเพื่อการเรียนรู
5.3 เพื่อตอบสนองการจัดกิจกรรมตางๆ ดานงานสื่อของวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- ครูผูทําการสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ไดรับบริการเปนอยางดี
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ครูมีอุปกรณสื่อการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ สามารถใชอุปกรณและเครื่องมือไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ. กันยายน 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,862 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครู-อาจารย สามารถทําแผนการสอนและสื่อ นวัตกรรมเพื่อการใชงานในดานการเรียนการสอน
9.2 ครู-อาจารย สามารถจัดทําเอกสารประเมินตนเองไดครบทุกคน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 3
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน และจัดทําสัญญาการฝกงานในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบดวน ชัดเจน ตั้งแตหนวยงานยอย
ขึ้นมาจนถึงหนวยงานหลัก และทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงาน
ของตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่ 5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการเรียนการสอน และ
ฝกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
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3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดาน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จั ด ให มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โดยให
ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู
พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมี
ความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพ
ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนทีตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ฝายวิชาการ ไดจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝกงาน และจัดทําสัญญาการฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อชี้แจงแนวทางการฝกงานใหกับผูปกครองของ
นักศึกษา และนักศึกษาฝกงาน เพื่อจัดทําสัญญาการฝกงานในสถานประกอบการ กอนที่นักศึกษาจะเขาฝกประสบการณ
ในสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค
5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวส.1-2 เพื่อใหทราบแนวทางการฝกงานในสถาน
ประกอบการ
5.2 เพื่อชี้แจงแนวทางการฝกงานใหกับผูปกครองและจัดทําสัญญากอนฝกงาน
5.3 เพื่อสรางภาพลักษณ และความพรอมของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวช.2 นักศึกษา 31คน/ผูปกครอง 31 คน (รวม 62คน)
6.1.2 นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.1-2 นักศึกษา 168 คน/ผูปกครอง 168 คน (รวม 336 คน)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูปกครองมีความเขาการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาจากสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
6.2.3 ผูบริหาร บุคลากรครู สถานประกอบการ มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,110 บาท ไดแก
น้ําคัพแกว ลังละ 95 บาท
10 ลัง
950
น้ําแข็ง กระสอบละ 60 บาท
6 กระสอบ
360
คาวิทยากร 2 ทาน ๆ ละ 1,000 บาท
2,000
คาอาหารวางและเครื่องดื่มวิทยากร ครูที่ปรึกษา
1,000
กระดาษ A4 IDEA MAX 70 gsm. (105 บาท)
10 รีม
1,050
ไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 1 ผืน
750
รวม
6,110
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวส.1-2 รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการเขารับการฝก
ประสบการณจริง
9.2 ผูปกครองของนักศึกษา มีความเขาใจในแนวทางการฝกงานของนักศึกษา และจัดทําสัญญากอนการฝกงาน
9.3 ผูปกครอง นักศึกษา สถานประกอบการ เขาใจถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 4
โครงการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการฝกงานในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 7 การรวมมือกับเอกชนและภาคประชาคม
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 8 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่ 5 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการเรียนการสอน และ
ฝกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดาน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ นครศรี ธ รรมราช เป น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดใหผูเรียน ไดฝกงานในระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา และระดับ ปวส.1-2 เพื่อให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เปนการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
และรูจักปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นในการทํางานจริง อีกทั้งเพื่อใหเปนการเติมเต็มความรู ความสามารถ และการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ความตองการของสถานประกอบการ งาน
ทวิภาคีจึงไดจัดสัมมนาการฝกงานของนักศึกษาขึ้น โดยใหสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เขาฝกงานมีสวน
รวมในการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน การฝกทักษะ ใหกับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จะได
นําไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสรางความมั่นใจใหสถานประกอบการถึงประสิทธิภาพของนักศึกษา
5.3 เพื่อใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาฝกงาน ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 202 คน
6.1.2 นักศึกษาฝกงาน ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 198 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานประกอบการมีความรูความเขาใจการฝกงานของนักศึกษา
6.2.2 ผูบ ริหาร บุคลากรครู สถานประกอบการ ไดพบปะชี้แจงแนวทางการประเมินนักศึกษา
ฝกงาน
6.2.3 สถานศึกษาไดรับขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท ไดแก
8.1 คาเดินทางในการนิเทศและติดตามประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา 50,000
8.2 ของที่ระลึกสถานประกอบการ
20,000
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ครูฝกในสถานประกอบการ มีความเขาใจ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
9.2 สถานประกอบการ และ ครูฝก มีความพึงพอใจในระดับ ดี ต อนักศึกษาที่เขา ฝกงานในสถาน
ประกอบการ
9.3 นักศึกษาสามารถฝกงานในสถานประกอบการจนจบหลักสูตร
9.4 นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะจากการเสนอแนะของสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 5
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน และจัดทําสัญญาการฝกงานในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบดวน ชัดเจน ตั้งแตหนวยงานยอย
ขึ้นมาจนถึงหนวยงานหลัก และทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงาน
ของตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่ 5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการเรียนการสอน และ
ฝกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดาน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี และอุ ต สาหกรรมการตอ เรือ นครศรีธ รรมราช เปน สถานศึก ษาสั งกั ด สํานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดใหผูเรียน ไดฝกงานในระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา และระดับ ปวส.1-2 เพื่อให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เปนการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
และรูจักปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นในการทํางานจริง อีกทั้งเพื่อใหเปนการเติมเต็มความรู ความสามารถ และการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ความตองการของสถานประกอบการ งาน
ทวิภาคีจึงไดจัดสัมมนาการฝกงานของนักศึกษาขึ้น โดยใหสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา เขาฝกงานมีสวน
รวมในการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน การฝกทักษะ ใหกับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จะได
นําไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน เพื่อใหทราบแนวทางการฝกงานในสถาน
ประกอบการ
5.2 เพื่อชี้แจงแนวทางการฝกงานใหกับผูปกครองและจัดทําสัญญากอนฝกงาน
5.3 เพื่อสรางภาพลักษณ และความพรอมของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวช.2 นักศึกษา 31คน/ผูปกครอง 31 คน (รวม 62คน)
6.1.2 นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.1-2 นักศึกษา 168 คน/ผูปกครอง 168 คน (รวม 336 คน)
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูปกครองมีความเขาการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาจากสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
6.2.3 ผูบริหาร บุคลากรครู สถานประกอบการ มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ. ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 น้ําคัพแกว ลังละ 95 บาท 10 ลัง
950 บาท
8.2 น้ําแข็ง กระสอบละ 60 บาท 6 กระสอบ
360 บาท
8.3 คาวิทยากร 2 ทาน ๆ ละ 1,000 บาท
2,000 บาท
8.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่มวิทยากร ครูที่ปรึกษา
1,000 บาท
8.5 กระดาษ A4 IDEA MAX 70 gsm. (105 บาท)10 รีม 1,050 บาท
8.6 ไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 1 ผืน
750 บาท
8.7 คาวัสดุดําเนินงาน
3,890 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ครูฝกในสถานประกอบการ มีความเขาใจ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
9.2 สถานประกอบการ และ ครูฝก มีความพึงพอใจในระดับ ดี ต อนักศึกษาที่เขา ฝกงานในสถาน
ประกอบการ
9.3 นักศึกษาสามารถฝกงานในสถานประกอบการจนจบหลักสูตร
9.4 นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะจากการเสนอแนะของสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 6
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบดวน ชัดเจน ตั้งแตหนวยงานยอย
ขึ้นมาจนถึงหนวยงานหลัก และทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงาน
ของตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่ 5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการเรียนการสอน และ
ฝกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดาน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี และอุ ตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธ รรมราช เปน สถานศึกษาสังกั ดสํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดใหผูเรียน ไดฝกงานในระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา และระดับ ปวส.1-2 เพื่อให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เปนการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
และรูจักปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นในการทํางานจริง อีกทั้งเพื่อใหเปนการเติมเต็มความรู ความสามารถ และการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ความตองการของสถานประกอบการ งาน
ทวิภาคีจึงไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ที่กลับมาจากสถานประกอบการ เพื่อประเมินผลการฝกงานของ
นักศึกษา และสัมมนาประสบการณการฝกงานและการเรียนรูการฝกประสบการณจริง
5. วัตถุประสงค
5.1 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกคน เพื่อใหทราบแนวทางการสรุปขอมูลในการ
นําเสนอประสบการณในการฝกงานในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อชี้แจงแนวทางการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
5.3 เพื่อสรางภาพลักษณ และความพรอมของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวช.2 นักศึกษา 31คน
6.1.2 นักศึกษาฝกงาน ระดับ ปวส.1-2 นักศึกษา 168 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาจากสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ผูบริหาร บุคลากรครู สถานประกอบการ มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 น้ําคัพแกว ลังละ 95 บาท 10 ลัง
950 บาท
8.2 น้ําแข็ง กระสอบละ 60 บาท 6 กระสอบ
360 บาท
8.3 คาวิทยากร 2 ทาน ๆ ละ 1,000 บาท
2,000 บาท
8.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่มวิทยากร ครูที่ปรึกษา
1,000 บาท
8.5 กระดาษ A4 IDEA MAX 70 gsm. (105 บาท)10 รีม 1,050 บาท
8.6 ไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 1 ผืน
750 บาท
8.7 คาวัสดุดําเนินงาน
3,890 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวส.1-2 รับทราบแนวทางการปจฉิมนิเทศ
9.2 นักศึกษาไดรับประสบการณจริงในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
9.3 นักศึกษา เขาใจถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 7
โครงการจัดทําหนังสือคูมือฝกงานของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบดวน ชัดเจน ตั้งแตหนวยงานยอย
ขึ้นมาจนถึงหนวยงานหลัก และทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงาน
ของตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่ 5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 3) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการเรียนการสอน และ
ฝกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดาน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ฝายวิชาการ งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีนโยบายสนองตอบหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. ไดรับการฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการใหตรงกับสาขาที่เรียน ในการฝกงานนักศึกษาตองมีคูมือฝกงานไวเพื่อใหนักศึกษาบันทึกการ
ปฏิบัติงานในแตละวัน และใหสถานประกอบการและครูนิเทศประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา จึงตองมีการ
จัดทําคูมือฝกงานใหนักศึกษาฝกงานในแตละภาคเรียน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถบันทึกการปฏิบัติงานในแตละวันได
5.2 เพื่อความเขาใจอันดีระหวางสถานประกอบการ และครูนิเทศนักศึกษา
5.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนการสอน (การฝกงาน)
5.4 เพื่อใหการประเมินผลการฝกงานมีมาตรฐานเดียวกัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการมีหลักเกณฑที่แนนอนในการประเมินนักศึกษา 92 บริษัท
6.1.2 นักศึกษาสามารถสรุปผลการฝกงานเปนรูปเลมได 321 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูนิเทศและสถานประกอบการมีหลักเกณฑที่แนนอนในการประเมินนักศึกษา
6.2.2 นักศึกษาสามารถสรุปผลการฝกงานเปนรูปเลมได
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท ไดแก
8.1 คาทํารูปเลมคูมือฝกงาน 1,000 เลม ๆ ละ 45 บาท
เปนเงิน 45,000 บาท
8.2 ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต 1 ตู
เปนเงิน 3,100 บาท
8.3 UPS SYNDOME STAR -1000VA
เปนเงิน 3,150 บาท
8.4 วัสดุดําเนินงาน
เปนเงิน 8,750 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สถานประกอบการและครูนิเทศมีหลักเกณฑเดียวกันในการประเมิน
9.2 จัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตองและชัดเจน
9.3 ความสะดวกในการประสานงานความรวมมือทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 8
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1.3 หัวหนาแผนกวิชาทุกวิชา
1.4 อวท. งานกิจกรรม
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ 3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 3 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ 1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 6 ดานปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายใหอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทุกสาขางาน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนไปแขงขันระดับภาค ระดับชาติ
วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของโครงการดังกลาว จึงไดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาทุกสาขางานเขารวมการ
แขงขันระดับอาชีวศึกษาและเพื่อสรางชื่อเสียงแกวิทยาลัยฯ และเกิดประโยชนโดยตรงตอนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศจากการแขงขันอีกทั้งไดประเมินความสามารถของตัวนักศึกษาจากผลงานที่เขารวมแขงขันดวย
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกทักษะนักศึกษาในแตละสาขางานใหเกิดความชํานาญและรอบรู และสามารถชนะเลิศเพื่อเขา
แขงขันในระดับภาคไดตอไป
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเมื่อเกิดปญหาในการแขงขัน
3. เพื่อสรางชื่อเสียงแกวิทยาลัยฯ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชา 8 แผนก ที่เขารวมแขงขันในโครงการดังกลาว สามารถพัฒนาฝมือจน
สามารถเขาแขงขันไดในระดับภาค
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สรางความชํานาญเฉพาะวิชาชีพของแตละสาขางาน สามารถพัฒนาฝมือ
ตนเองในการที่จะประกอบอาชีพเฉพาะชางไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

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

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 –มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,000 บาท ไดแก
7.1 คาวัสดุแตละแผนกวิชา จํานวน 8 แผนก
42,000 บาท
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความชํานาญทางดานเฉพาะวิชาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในการทํางานเปนกลุม
8.3 นักเรียน นักศึกษากลาแสดงออกทางดานความคิด และการแกปญหาเฉพาะหนา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกต/แบบสอบถามจากการเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 9
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1.3 หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1.4 หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
1.5 อวท. งานกิจกรรม
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
” สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ 3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 3 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ 1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ไดมอบหมายใหอาชีว ศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทุกสาขางาน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนไปแขงขันระดับภาค ระดับชาติ ใน
การนี้มีตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จํานวน 2 แผนก 4 สาขางานที่สามารถเขาสูการแขงขันในระดับภาค ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวและไดจัดสงนักศึกษาเขารวมแขงขันในระดับ
ภาคเพื่อเขาสูระดับชาติตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกทักษะนักศึกษาในแตละสาขางานใหเกิดความชํานาญและรอบรู และสามารถชนะเลิศเพื่อเขา
แขงขันในระดับชาติตอไป
5.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเมื่อเกิดปญหาในการแขงขัน
5.3 เพื่อสรางชื่อเสียงแกวิทยาลัยฯ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชา 2 แผนก 4 สาขางาน ที่เขารวมแขงขันในโครงการดังกลาว
6.1.2 สามารถพัฒนาฝมือจนสามารถเขาแขงขันไดในระดับภาค
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สรางความชํานาญเฉพาะวิชาชีพของแตละสาขางาน สามารถพัฒนาฝมือตนเองใน
การที่จะประกอบอาชีพเฉพาะชางไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 –มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุแตละแผนกวิชา จํานวน 2 แผนก 4 สาขางาน
70,000 บาท
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความชํานาญทางดานเฉพาะวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในการทํางานเปนกลุม
9.3 นักเรียน นักศึกษากลาแสดงออกทางดานความคิด และการแกปญหาเฉพาะหนา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกต/แบบสอบถามจากการเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 10
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 ฝายวิชาการ/งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน
1.2 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ/งานกิจกรรม/คณะกรรมการนักองคการวิชาชีพฯ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
ขอที่ 2 “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงขันกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียน
เกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 3 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่
2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค
3.ผลงานวิจัย นวัตกรรมนําไปใชไดจริงในชุมชนสังคม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 7. สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ 1. สงเสริมพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. กําหนดวาผูเรียนทุกคนตองมี
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองได กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มความสามารถ จากหลักการดังกลาว จึงควรมีการสงเสริมให นักศึกษาไดประดิษฐคิดคนและจัดทําผลงาน
และสิ่งประดิษฐดวยตนเอง หรือเปนกลุมโดยกระบวนการที่ไดจากการเรียนรูมาประยุกตใชใหเกิดผลงานที่เปน
ประโยชนตอสวนรวมอยางสรางสรรค ประกอบกับไดรับการสนับสนุนตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน สามารถคิด คนควา และทดลองหรือวิจัยงานดานวิชาชีพ
2. เพื่อกระตุนใหผูเรียน เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในผลงานที่ทํา
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน รูจักกระบวนการทํางานเปนกลุม (Team Work)
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไดผลงานนักเรียน นักศึกษาที่ผานเกณฑการประเมิน ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน...... ชิ้น และ
ปวส. 2 จํานวน ......... ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีความคิดสรางสรรคและผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ไดตามเกณฑที่กําหนด
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,000 บาท ไดแก
8.1 คาปายไวนิล
2,000 บาท
8.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม
3,500 บาท
8.3 คาของที่ระลึก
4,000 บาท
8.4 คาวัสดุอุปกรณ
6,500 บาท
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.3 สรางสรรคผลงานนักเรียน นักศึกษาในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในการทํางานเปนกลุม
9.5 นักเรียน นักศึกษากลาแสดงออกทางดานความคิด และการแกปญหาเฉพาะหนา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามจากการเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 11
โครงการ วันวิชาการและตอเรือปริทรรศน Open House
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- ฝายวิชาการ/งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน
- ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานกิจกรรม
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 33 สรางคานิยมอาชีวศึกษา
36 เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
2. บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ
และเปนที่พึ่งของชุมชน
5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6.พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
12.เปนแหลงรวบรวมองคความรู สนับสนุนการเปดหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
กลยุทธ 1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหแกชุมชนและผูดอยโอกาส
2.สนับสนุนใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
พันธกิจขอที่ 8 : เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4. ดานบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 6 ดานปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากความเปนมาของโครงการฯ วิทยาลัยไดจัดทําโครงการวันวิชาการและตอเรือปริทรรศน ซึ่งเปน
โครงการตอเนื่องที่จัดขึ้นทุก ๆ ป วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับหลักการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ..2552 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสภาพปจจุบัน ปญหาและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน และการจัดกิจกรรมเมื่อปการศึกษา 2557 พบวาผูเขารวม
กิจกรรมและผูปกครองในทองถิ่นมีความสนใจในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ฝายวิชาการและ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลปาก
พนังฝงตะวันตก จัดกิจกรรมวันวิชาการและวันเด็กแหงชาติ ขึ้นมาเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาแตละแผนกวิชาไดตื่นตัว ได
แสดงออกถึ งทักษะความสามารถในเชิ งวิช าการ การจัดนิทรรศการทางวิช าการ โครงงานวิทยาศาสตร นําเสนอ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภูมิปญญาชาวบานใหบริการดานตาง ๆ เชน บริการ 108 อาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของแตละแผนกวิชา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหแก
ชุมชนในท องถิ่ น และบุคคลภายนอก และเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีแกชุมชนและสถานศึกษาใกลเคียง สงเสริม
นันทนาการ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน สามารถคิด คนควา และทดลองหรือวิจัยงานดานวิชาชีพ
5.2 เพื่อกระตุนใหผูเรียน เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในผลงานที่ทํา
5.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน รูจักกระบวนการทํางานเปนกลุม (Team Work)
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 คน รวมทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ไดเขารวมกิจกรรม และไดนํา
ความรูที่ไดรับไปใช
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกซึ่งความสามารถในดานวิชาการ
6.2.2 สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนใกลเคียง
6.2.3 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 ไดรับความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกเหนือจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2.ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3.ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4.ดําเนินการตามโครงการ
5.สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 26,500.- บาท ไดแก
8.1 คาปายไวนิล
5,500 บาท
8.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม
15,500 บาท
8.3 คาวัสดุอุปกรณ
5,500 บาท
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 คน ไดรับความรูและไดแสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ
9.2 สรางความสามัคคีตอนักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมโครงการของวิทยาลัยฯ
9.3 เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัยฯ กับชุมชนใกลเคียง
9.4 กอใหเกิดเจตคติที่ดีระหวางนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯที่ไดรวมกิจกรรม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามจากการเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 12
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

-รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
-งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
-หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
-อวท. งานกิจกรรม
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
” สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ 3 ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 3 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ 1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 6 ดานปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายใหอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ดําเนินการจัดการ
แขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ซึ่งวิทยาลัยไดสงตัวแทนเขารวมทั้งหมด 4 สาขางาน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนไป
แขงขัน ระดับชาติ ในการนี้มีตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จํานวน 1 แผนก 1 สาขางานที่สามารถเขาสูการ
แขงขันในระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวและไดจัดสง
นักศึกษาเขารวมแขงขันในระดับระดับชาติตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกทักษะนักศึกษาในแตละสาขางานใหเกิดความชํานาญและรอบรู และสามารถชนะเลิศในการ
แขงขันระดับชาติ
5.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเมื่อเกิดปญหาในการแขงขัน
5.3 เพื่อสรางชื่อเสียงแกวิทยาลัยฯ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชา 1แผนก 1 สาขางาน ที่เขารวมแขงขันในโครงการดังกลาว สามารถพัฒนาฝมือจน
สามารถชนะเลิศจากการแขงขัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สรางความชํานาญเฉพาะวิชาชีพของแตละสาขางาน สามารถพัฒนาฝมือตนเองในการที่จะ
ประกอบอาชีพเฉพาะชางไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1.1เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
1.2ประชุม/จัดทําคําสั่ง
1.3ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
1.4ดําเนินการตามโครงการ
1.5สรุปและรายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 –มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุแตละแผนกวิชา จํานวน 1 แผนก 1 สาขางาน
30,000 บาท
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
8.3 นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความชํานาญทางดานเฉพาะวิชาชีพ
8.4 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในการทํางานเปนกลุม
8.3 นักเรียน นักศึกษากลาแสดงออกทางดานความคิด และการแกปญหาเฉพาะหนา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกต/แบบสอบถามจากการเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 13
โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํางานรวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 4. ปฎิรูปสื่อ หลักสูตร
โครงการที่ 34. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 15. เปนสถาบันการศึกษาที่มุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
กลยุทธที่ 3. พัฒนาสถานศึกษา
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นและการสอน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช ไดดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน ในเรื่องของ
การจัดทําแผนการเรียนแตละแผนกวิชา ทุกรายวิชา การจัดทําตารางสอน ดังนั้นเพื่อใหการดังกลาวขางตนเปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงตองมีการเตรียมวัสดุสํานักงานในการจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชนการจัดทํ า
แผนการเรียน ตารางสอน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมอุปกรณ ในการจัดทําแผนการเรียนรายวิชา ตารางสอน และงานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
พัฒนาหลักสูตรฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนการเรียนของแตละแผนกวิชา ประจําปการศึกษา 2558
6.1.2 ตารางสอนประจําปการศึกษา 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ไดแผนการเรียนของแตละแผนกวิชาและตารางสอนของวิทยาลัยฯ ที่ครบถวนสมบูรณ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

ก.ค. ส.ค.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2558 – สิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน

ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ
สอน เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ไดแก
8.1 หมึกพริ้นเตอร HP Laser P 1102 จํานวน 1 อัน ราคา 2,350 บาท
8.2 กระดาษ A 4 ไอเดีย ขนาด 80 แกรม จํานวน 1 รีมราคารีมละ 105 บาท เปนเงิน 1,155 บาท
8.3 แผนใสทําปกชนิดเขียน 1 กลอง ราคากลองละ 400 บาท เปนเงิน 400 บาท
รวมทั้งสิน 3,905 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 แผนการเรียนของแตละแผนกวิชา
9.2 ตารางสอนนักเรียน ตารางสอนครู และตารางชั้นเรียนทุกแผนกวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากแผนการเรียน ตารางสอน ของทุกแผนกวิชา
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ
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โครงการที่ 14
โครงการ เขาเลมหนังสือ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 นางสาวปาริชาติ
1.2 นายปรีชา
1.3 นางสาวหนึ่งฤดี
1.4 นางลัดดา
2. ลักษณะโครงการ

ทัศนะธรรม
แกวมณี
สวนกูล
จันทรขาว

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
เจาหนาที่งานบรรณารักษ
เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอ 2. เพิ่มประมาณผูเรียน
ขอ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
ขอ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ
ขอ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการ
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร

100

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

3.5 ควาสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 4 : เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ ขอ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
ขอ 2. สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงงานฝก ศูนยวิทยบริการ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับนักเรียน นักศึกษา การที่หองสมุดมีหนังสือหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่
ทันสมัยประกอบการเรียนรูทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียนจะเปนประโยชนอยาง ยิ่งสําหรับครูและนักเรียน และเปน
การใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย แตเมื่อหนังสือถูกใชงานบอย ๆ ก็ยอมเกิดการชํารุดเสียหาย ทําให
ไมสามารถใหบริการความรูตอไปได ดังนั้น บุคลากรที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานหองสมุดจึงตองสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางครบวงจร เชน จัดซอมหนังสือ รวมไปถึงงานเทคนิคตาง ๆ การทําปกหนังสือ การซอมแซมวารสาร-หนังสือที่
ชํารุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะตองใชวัสดุ อุปกรณ หลายอยางประกอบกันจึงจะปฏิบัติงานได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหหนังสือ ตํารา วารสาร มีสภาพที่นาอานอยูเสมอ
5.2 เพื่อใหมีหนังสือพอเพียงตอผูใช
5.3 เพื่อใหหนังสือมีอายุการใชงานไดนาน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรรอยละ 99 พึงพอใจรูปแบบของหนังสือ
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรทุกคนพึงพอใจกับคุณภาพ ความทันสมัย และความสวยงามของหนังสือ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการจัดซื้อ
3. ดําเนินการซอมแซมหนังสือ
4. รายงานผล

ตค.

พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดําเนินการ
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช

กย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,440 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุอุปกรณในการเขาเลมหนังสือ 6,440 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของทุกเพศทุกวัย
9.2 เพื่อใหบุคลากรและประชาชนที่มาใชบริการที่หองสมุดมีหนังสือใหเลือกอานที่หลากหลาย
9.3 เพื่อสงเสริมใหการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใหมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรู และความ
บันเทิง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตการใชบริการจากตารางการใชหองสมุดของนักเรียน
10.2 สอบถามนักเรียนและผูใชบริการหลังการใชบริการหองสมุด
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โครงการที่ 15
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพรายวันและวารสาร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 นางสาวปาริชาติ
1.2 นายปรีชา
1.3 นางสาวหนึ่งฤดี
1.4 นางลัดดา
2. ลักษณะโครงการ

ทัศนะธรรม
แกวมณี
สวนกูล
จันทรขาว

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
เจาหนาที่วิทยบริการและหองสมุด
เจาหนาที่วิทยบริการและหองสมุด

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่1นอมนํากระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4. นโยบายดานการดูแลรักษา สิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการขอที่ 13. สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพมาตรฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 3. บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 15. เปนสถาบันการศึกษาที่มุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
กลยุทธขอที่ 2. สนับสนุนใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานขอที่ 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนราชวิชา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในยุคปจจุบันนี้ขอมูลขาวสารมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในดานเหตุการณ
บานเมือง และดานเทคโนโลยี เปนตน หนังสือพิมพและวารสารจึงถือไดวาเปนสื่อที่สําคัญในการติดตามรับรูขาวสารดาน
ตางๆ ดังนั่น หองสมุดจึงควรจัดหาหนังสือพิมพและวารสารมาใหบริการแก ครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึง
บุคลากรในวิทยาลัย เพื่อการศึกษาคนควา ติดตามขาวสารและความบันเทิงพักผอนหยอนใจ
5. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดไดติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง และไดรับขอมูลสาระที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน และ
ยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูอาจารย เจาหนาที่ บุคลากร นักเรียนชั้นระดับชั้น ปวช.ระดับชั้น ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช และบุคคลภายนอก
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาและผูเขาใชบริการไดติดตามขาวสารอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณเพื่อสามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และยังเปนการไดใชเวลาวางอยางเปนประโยชนและมีคุณคา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. จัดทําประมาณการจัดซื้อและ
ติดตอรานคาสงหนังสือตาม
รายการ
3. สรุปและประเมินผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินการ งานวิทยบริการหองสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 คาหนังสือพิมพรายวัน
8.2 คาวารสาร
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียน และผูเขาใชบริการไดติดตามขาสารอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ
9.2 นักเรียน และผูเขาใชบริการไดใชเวลาวางอยางเปนประโยชนและมีคุณคา
9.3 นักเรียน และผูเขาใชบริการสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตการใชบริการจากตารางการใชหองสมุดของนักเรียน
10.2 สอบถามนักเรียนและผูใชบริการหลังการใชบริการหองสมุด
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โครงการที่ 16
โครงการเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมขอสอบปลายภาค
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่
นโยบายเฉพาะขอที่
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอ.1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 45 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตามเกณฑ
การปฏิบัติงาน
เปาประสงค สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงสริมการจัดการเรียน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 การประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาใหดําเนินการตามสภาพ
จริงตอเนื่องตลอดภาคเรียน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมความพรอมของขอสอบปลายภาคใหแกนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปที่ 4-5
5.2 เพื่อใหนักศึกษาสอบผานการประเมินปลายภาค
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับ ปวช.1-3
จํานวน 585 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวส. 4-5
จํานวน 537 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดมีการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอนของนักเรียนนักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ. กันยายน 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 49,450 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับการประเมินการสอบปลายภาคเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 17
โครงการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่
นโยบายเฉพาะขอที่
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอ.1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 45 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตามเกณฑ
การปฏิบัติงาน
เปาประสงค สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
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3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงสริม การจัดการเรียน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษากําหนดใหผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตองทํา
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความสามารถของผูเรียน และใหเปนไปตามมาตรฐานตัว
บงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให
นักเรียนนักศึกษาไดเตรียมความพรอมทางดานวิชาการและวิชาชีพใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมความพรอมดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3
และ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 5
5.2 เพื่อใหนักศึกษาสอบผานเกณฑการประเมิน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับ ปวช.1-3
จํานวน 585 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวส. 4-5
จํานวน 537 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดมีการวัดผล
สัมฤทธิ์ ในรอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ. กันยายน 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 18
โครงการเตรียมความพรอมในการจัดติวขอสอบ V-NET ประจําปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่
นโยบายเฉพาะขอที่
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอ.1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 45 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตาม
เกณฑ การปฏิบัติงาน
เปาประสงค สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ V-Net
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบ V-NET เปนการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเปนประโยชนแกตนสังกัด
และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET
สามารถนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงขึ้นได รวมทั้งการนําผลการสอบ V-NET ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาทดสอบความรูความสามารถของนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
พุทธศักราช 2546
5.2 เพื่อนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5.3 เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูการประเมินระดับชาติ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
จํานวน 152 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2
จํานวน 198 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดมีการวัดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนสอบของนักเรียนนักศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ กันยายน 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/คาใชสอย 10,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับการติวขอสอบ V-net ไดคะแนนผานเกณฑคาเฉลี่ยระดับชาติทุกคน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 19
โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนกวิชาไฟฟากําลัง
(เจาภาพจัดการแขงขัน) ระดับ อศจ. ปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ขอที่ 4.3 ใหองคกรประชาสังคม ภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมใน
การปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและ
บริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
- ขอที่4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใชเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู
ขอที่ 2) ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียน
เกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา
ขอที่ 3) ใหครูจัดกิจกกรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12) ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 14) ใหลด
ภาระงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
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3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอ 3. ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการ ขอ 3. ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามาตรฐานวิชาชีพ 2) พัฒนาให
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่1สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายใหอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการ
จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทุกสาขางาน เพื่อหาตัวแทนไปแขงขันระดับภาคตอไป และไดมอบมายใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ดําเนินการเปนเจาภาพในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ทักษะวิชา คือ ทักษะการติดตั้ง
ไฟฟาดวยทอรอยสาย ทักษะเครื่องปรับอากาศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร PL และทักษะงาน
เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ทางวิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว และเพื่อสราง
ชื่อเสียงแกวิทยาลัยฯ และเกิดประโยชนโดยตรงตอนักศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันเพื่อเขาสูระดับภาคและ
ระดับชาติตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกทักษะนักศึกษาในแตละสาขางานใหเกิดความชํานาญและรอบรู และสามารถเขาแขงขันในระดับภาค
และระดับชาติไดตอไป
5.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเมื่อเกิดปญหาในการแขงขัน
5.3 เพื่อสรางชื่อเสียงแกวิทยาลัยฯ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
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6. เปาหมายและตัวชี้วัด
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- ตัวแทนนักศึกษาแตละวิทยาลัยฯ ในสังกัด อศจ. นครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน ที่เขารวมแขงขัน
ในโครงการดังกลาว สามารถพัฒนาฝมือจนสามารถเขาแขงขันไดในระดับภาคและชาติ
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- สรางความชํานาญเฉพาะวิชาชีพของแตละสาขางาน สามารถพัฒนาฝมือตนเองในการที่จะประกอบ
อาชีพเฉพาะชางไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรม/ขั้นตอนในการดําเนินงาน
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 31,400 บาท ไดแก
8.1 คาปายไวนิล
3,500 บาท
8.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม
14,000 บาท
8.3 คาเอกสารและจัดทํารูปเลม
2,500 บาท
8.4 คาของที่ระลึก
2,400 บาท
8.5 คาวัสดุอุปกรณ
9,000 บาท
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะและความชํานาญทางดานเฉพาะวิชาชีพ
9.2 สรางความสนใจในการเรียนรูในเรื่องตางๆ จากรายวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น
9.3 สรางชื่อเสียงใหแกวิทยาลัยฯ และเพื่อพัฒนาฝมือสูระดับภาคและระดับชาติตอไป
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10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 20
โครงการเตรียมความพรอมการเขารับการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- อาจารยประจําแผนกชางไฟฟากําลัง
- ครูที่ปรึกษา อวท.
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 นโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
ขอที่ 2) ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกง
กวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12) ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ
ขอ 3. ปฏิรปู การเรียนการสอน
โครงการ
ขอ 3. ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาหมายประสงคขอที่ 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการชุมชนและสังคม 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.5 พันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการระเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเนนใหมีการพัฒนาทั้งในสวนของผูเรียน
และภาพรวมของสถานศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ดําเนินโครงการ
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2558 เปาหมายหลัก คือ การยกระดับ
คุ ณภาพของนั กเรี ยน และสถานศึ กษาในเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครศรี ธรรมราช เขต 3 และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนักเรียน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา
5.2 นั กเรี ย น และสถานศึ กษาในเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 3 มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1 คน
6.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ไดรับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา
2558
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7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาชีวศึกษาภาคใต
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ
12,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักศึกษาไดผานการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2558
9.2 นักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถในการ
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 21
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกชางไฟฟากําลัง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- อวท.งานกิจกรรม
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู
ขอที่ 3) ใหครูจัดกิจกกรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12) ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 14) ใหลด
ภาระงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
2. เพิ่มปริมาณผูเรียน
3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
5. สุภาพชนคนอาชีวะ
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามาตรฐานวิชาชีพ 2) พัฒนาให
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.5 ความสอดคลองเกี่ยวกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 2) ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
กลยุทธขอที่ 1) แสวงหาความรวมมือสถานประกอบการ สถานศึกษาที่เกี่ยวกับดานการพาณิชยนาวีและสาขาที่เกี่ยวของ
2) จัดทําหลักสูตรสาขาดานพาณิชยนาวี 3) ขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมดานพาณิชยนาวี
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดจัดการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ ตลอดจนการดําเนินงานที่เหมาะสม การที่จะไดเรียนรูแนว
ปฏิบัติทางวิชาชีพเพื่อเขาสูตลาดแรงงานดวยความมั่นใจ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรม
ผูเรียนเพื่อใหระบบทางการศึกษาเปนระบบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะระบบการทํางานของแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
5.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษานําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในงานประกอบอาชีพในอนาคต
5.3 เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา และคณะครูประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง เขารวมโครงการศึกษาดูงาน
จํานวน 200 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากสถานประกอบการ เพื่อนําไป
ปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีระบบและคุณภาพเพื่อใชประกอบอาชีพในอนาคต
6.2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน สถานประกอบการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ถายเอกสาร/เขาเลม
20,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงาน
9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานกิจกรรม
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โครงการที่ 22
โครงการจัดซื้อเกาอี้เลคเชอร แผนกวิชาชางไฟฟา
1.ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
1.2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.3 หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
1.4 หัวหนางานพัสดุ
2.ลักษณะโครงการ

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

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวทาง
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 13) ดูแลรักษาสภาพแวดลอม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4) นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบาบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1) ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 4) ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 2) พัฒนาใหผูสําเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางบริการวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน หองเรียน 3011 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ใชโตะและเขาอี้ของโรงอาหาร ซึ่งสภาพจากการใชงานเปน
เวลานานทําใหไมปูโตะ และเกาอีผุพัง และตอนนี้ใชหองดังกลาว ติดตั้งชุกฝกเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร ซึ่งถายังใช
โตะและเกาอี้เดิม ทําใหเปนฝุนละออง และกินพื้นที่ในการใชงาน โดยหองดังกลาวใชเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
การนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
จึงขออนุญาตจัดซื้อเขาอี้แล็คเชอร จํานวน 40 ตัว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อเกาอี้มาใชแทนโตะเกาอี้เดิมที่ชํารุด
5.2 เพื่อจัดซื้อเกาอี้ ใหเพียงพอกับความตองการ
5.3 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
เกาอี้ จํานวน 40 ตัว
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
มีเกาอี้เพียงพอตอการใชงานของนักศึกษา
7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงานโครงการ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 31,600 บาท ไดแก
8.1 เกาอี้แล็คเชอร ( 40*790) จํานวน 31,600 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีเกาอี้เพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 23
โครงการทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการ แผนกชางไฟฟากําลัง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
- หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- หัวหนาแผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ

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

3.ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํา กระแสพระราชดํ ารั สของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ที่เ กี่ยวกั บการปฎิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฎิบัติ
ขอที่ 1 “ใหเด็กรักครูและใหครูรักเด็ก”
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอ 3. ปฎิรูปการเรียนการสอน
โครงการ
ขอ 3. ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 - 2562
พันธกิจที่
1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1).พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมารฐานวิชาชีพ
2).พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงค
1)ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ
1.ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมารฐานวิชาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จัดการศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีโดยจัด
การศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ไดนําความรู
อันเปนสากลในทางทฤษฎี และภูมิปญญาไทยมาพัฒนาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ และประสบการณรวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงคสามารถนําไปประกอบอาชีพได มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรการ
อาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เปนสถาบันการศึกษามีความพรอมในการผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน อีกทั้งผลการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติจะเปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพและมาตรฐานของนักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจึงจําเปนตอง
ได รั บ การทดสอบมาตรฐานฝ มอแรงงานแห งชาติจ ากหนว ยงานในสังกัดกรมพัฒ นาฝมือแรงงานที่ใหบ ริการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
5. วัตถุประสงค
5.1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
5.2. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีประสบการณในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
5.3. เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
จํานวน 20 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.2) ผานเกณฑการทดสอบไมนอยกวารอยละ 80
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน สถาบันทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,870 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนวิทยากร (200 บาท × 6 ชม./คน ×2 คน)
2,400 บาท
8.2 คาอาหาร+คาน้ําดื่ม (50 บาท/คน × 2 วัน × 20 คน)
2,000 บาท
8.3 ทอ PVC เหลือง 1/2 (10 เสน × 58 บาท)
580 บาท
8.4 สายไฟ VAF 2×1.5 (1 มวน × 1,450 บาท)
1,450 บาท
8.5 สายไฟ THW 1×2.5 สีดํา (1 มวน × 830 บาท)
830 บาท
8.6 สายไฟ THW 1×2.5 สีขาว (1 มวน × 830 บาท)
830 บาท
8.7 สายไฟ THW 1×1.5 สีเขียว (1 มวน × 680 บาท)
680 บาท
8.8 เทปพันสายไฟ 3M (20 มวน × 30 บาท)
600 บาท
8.9 แผนปายไวนิล ขนาด 2×1 ม. (1แผน × 500 บาท)
500 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจและมีประสบการณในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณจากการทดสอบไปใชในการพัฒนาตนเองไดมากยิ่งขึ้น
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 24
โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาดานพาณิชยนาวี (ISO 9001)
เพื่อรองรับการประเมิน ระยะที่ 1
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
- หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ ภายใต ยุทธศาสตร นโยบายจุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ดานที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป
ขอ 7 การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
นโยบายเฉพาะ
ขอ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
ขอ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ
ขอ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอ 8 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
ขอ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจ
ขอ 5 บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร
ขอ 4 เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ และ
เปนที่พึ่งชุมชน
เปาประสงค
ขอ 7 ผูรับบริการใหการยอมรับในศักยภาพการใหบริการของสถาบัน
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ
ขอ 1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนสถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจที่ 2 ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
กลยุทธ
ขอ 1 แสวงหาความรวมมือสถานประกอบการ สถานศึกษาที่เกี่ยวกับดานการ
พาณิชยนาวีและสาขาที่เกี่ยวของ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ
ขอ 1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
3.6 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดจัดการเรียนการสอนดานพาณิชนาวีรวมกันศูนยฝกพาณิชยนาวี และกรมเจาทา มาโดยตลอด นั้น
ในการนี้ ทางกรมเจาทาไดมีขอกําหนดใหกับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานพาณิชนาวี จะตองดําเนินการจัดทํา
และการไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เปนการพัฒนาการทํางานในองคกรอยางเปนระบบ มีความสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง เพิ่มความนาเชื่อถือ และไดรับการรับรองความเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จึงดําเนินการโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาดานพาณิชย
นาวี (ISO 9001) เพื่อรองรับการประเมินขึ้นเพื่อใหไดมาตรฐานสากลดังกลาว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อความเปนมาตรฐานสากลของอนุสัญญา STCW 2010 และไดมาตรฐาน ISO 9001
5.2 เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความเทาเทียมตามมาตรฐานสากล
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6. เปาหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีคุณภาพระดับสากลในการจัดการศึกษาจํานวน 2 หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีความนาเชื่อถือ และไดรับการรับรองความเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน ต.ค
1. เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. เตรียมการดําเนินงาน
4. ดําเนินการตาม
โครงการ
5. สรุปและรายงานผล

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เมษายน 2559 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
งบประมาณ งบดําเนินงาน
1) คาวัสดุ
7,800
บาท
2) คาเดินทาง
50,000
บาท
3) คาที่พัก
40,000
บาท
4) คาจางบริการ
90,000
บาท
5) คาตอบแทนวิทยากร
7,200
บาท
6) คาอาหารวาง
5,000
บาท
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
200,000
บาท (ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามจายจริง)
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สถานศึกษามีคุณภาพทางดานการจัดการศึกษาเทียบเทามาตรฐานสากล
9.2 มีความนาเชื่อถือและความเทาเทียมตามมาตรฐานสากล
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผลการสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผลระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรมผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผลรองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ก.ย

หมาย
เหตุ
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โครงการที่ 25
โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา แผนกชางกลโรงงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 นายเกรียงศักดิ์ มวงนอย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.2 นายยืนยง มณีกาญจน
หัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน
1.3 ครูแผนกวิชาชางกลโรงงานทุกทาน
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
5 บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 ปลูกฝงใหบุคลากรคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธขอที่ 1 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการ
จัดการศึกษา ขอ (4) ใหมีการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง และมาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเข็มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจํา
อยางตอเนื่อง ดังนั้นทางแผนกชางกลโรงงาน จึงเล็งเห็นความสําคัญจัดทําโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา เพื่อได
เขาศึกษาการจัดการเรียนการสอน และเรียนรูการปฏิบัติงานในแผนก ตลอดจนนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติใน
แผนกๆ ของตนไดเปนอยางดี
5. วัตถุประสงค
5.3 เพื่อใหครูผูสอนไดเขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
5.4 เพื่อใหครูผูสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
5.5 เพื่อใหครูผูสอนพัฒนาสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.3 เชิงปริมาณ
- ครูเขาศึกษาดูงานอยางนอย 1 ครั้งตอปการศึกษา
6.4 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนทุกคน ที่ไดเขาศึกษาดูงานพัฒนาเทคนิคการสอนอันสงผลใหนักเรียน นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 16 ตุลาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ อําเภอกาณจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ บํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท ไดแก
8.1 คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 10 คนๆละ 240
2,400 บาท
8.2 คาจางเหมาบริการ(คาเหมารถ)
3,000 บาท
8.3 คาวัสดุ
600 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.6 ครูนําประสบการณจริงที่ไดรับมาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
9.7 ครูไดรับการเสริมสรางและมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
9.8 ชวยสรางโลกทัศนและเพิ่มความเชื่อมั่นใหครูเปนผูนําการเลี่ยนแปลงในองคกรของตน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.2 รายงานคาใชจายในการเดินทาง
10.3 บัญชีลงเวลาเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 26
โครงการซอมเครื่องกลึง แผนกชางกลโรงงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - แผนกชางกลโรงงาน
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอ “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง
ใหเด็กที่เรียนเกงกวา ชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 3 เรงสรางคานิยมอาชีศึกษา ปรับภาพลักษณ
และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอที่ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ ขอที่ 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการ ขอที่ 15. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 - 2562
พันธกิจ ขอที่ 5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 4. เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ และเปนที่พึ่งของชุมชน
เปาประสงค ขอที่ 7. ผูรับบริการใหการยอมรับในศักยภาพการใหบริการของสถาบัน
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจ ขอที่ 4. เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธ ขอที่ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
กลยุทธ ขอที่ 2 สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐาน ขอที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ ขอที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงงานฝก ศูนยวิทยบริการ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในสาขาวิชาชางกลโรงงานนั้น เครื่องกลึงเปนเครื่องจักรที่สําคัญมาก ซึ่ง
ในขณะนี้เครื่องกลึง เกิดการชํารุดจากการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อทําใหเครื่องกลึงที่เกิดการชํารุด ใชงานไดตามปกติ จําเปนที่จะตองซอมแซม เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหนักเรียนมีทักษะและมีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค

5.1 เพื่อซอมเครื่องกลึงใหใชงานได
5.2 เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อใหเครื่องกลึงภายในแผนกวิชาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซอมกลึงจํานวน 20 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูนักเรียนมีความพึงพอใจสามารถปฏิบัติงานโดยใชเครื่องกลึงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เขียนรายละเอียดโครงการ
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. วางแผนการดําเนินการ
4. ดําเนินการตามแผน
5. สรุป / รายงานผล

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ระยะเวลาดําเนินการ

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกชางกลโรงงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,0000 บาท ไดแก
- คาซอมเครื่องกลึง
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.9 เครื่องกลึงสามารถใชงานไดตามปกติ
9.10 การเรียนการสอนวิชาภาคปฏิบัติงานกลึงประสิทธิภาพสูงขึ้น
9.11 เครื่องกลึงภายในแผนกวิชาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามผูใชมีความพึงพอใจในการใชเครื่องกลึง
10.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59
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โครงการที่ 27
โครงการ จัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่4 นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 3 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
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3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกเทคนิคพื้นฐานมีปากกาจับชิ้นงานชํารุดในการบริหารจัดการทุกๆ ดาน จําเปนตองมี
ปากกาจับชิ้นงาน สําหรับใชในการบริหารจัดการใหเพียงพอ ซึ่งจะชวยเอื้อตอการเรียนการสอนและการจัด
กิ จ กรรมต า งๆ ของแผนกตลอดจนจะช ว ยพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น แผนกไดตระหนักในเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการการจัดซื้อจัดหาปากกาจับชิ้นงาน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องมือใหเพียงพอตอการบริหารจัดการภายในแผนก
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปากจับชิ้นงานจํานวน 10 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในเวลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 4สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต.ค. – ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ
20,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาไดใชปากกาจับงานในการปฏิบัติงานอยางประสิทธิเต็มสภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.4 แบบสอบถาม
10.5 การสังเกตุ
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โครงการที่ 28
โครงการซอมฝาเพดานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชน อยางยั่งยืน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค ขอที่ 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8. เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
2.สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3.ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงงานฝก ศูนยวิทยาบริการ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากฝาเพดานหนาหองเรียนทฤษฎีของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ไดพังลงมาสรางความเสียหายแก
แผนกเปนอยางยิ่ง จึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการซอมแซมใหเปนปกติอยางเดิม
5. วัตถุระสงค

5.1 เพื่อสรางความปลอดภัยแกนักเรียนนักศึกษาและครูผูสอนในรายวิชาทางดานทฤษฎี
5.2 เพื่อฝาเพดานหนาหองเรียนทฤษฎีมีความแข็งแรงเกิดความสวยงาม

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.11 ฝาเพดานที่เสร็จสมบูรณเกิดความแข็งแรงและสวยงาม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาและครูผูสอนเกิดความปลอดภัยในการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี
6.2.2 บริเวณภายในแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานเกิดความสวยงามสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน
7. กิจกรรมและหรือขนตอนดําเนินการ/ระยะเลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนดําเนินการประชุม
ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 เสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ หองเรียนรายวิชาทฤษฎี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,640 บาท ไดแก
8.1 แผนสมารทบอรด ฉากขาง ทีเมน ทีซอย
8.2 ตะปูตอกฉาก สีจริง สีรองพื้น ลวดแขวน
8.3 คาแรง
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานมีฝาเพดานสมบูรณเปนปกติและเกิดความสวยงาม
9.2 สรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียนนักศึกษาเรียนอยางมีความสุข
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 สอบถามจากนักเรียนนักศึกษา
10.2 ดูจากพฤติกรรมการเรียนในหองเรียนรายวิชาทฤษฎี
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โครงการที่ 29
โครงการจัดซื้อเกาอี้เลคเชอร แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชน อยางยั่งยืน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกา
ศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑ
เฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค ขอที่ 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.4 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่8. เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
2.สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหองเรียนทฤษฎีแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีจํานวนไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะใช
หองเรียนดังกลาว ทางแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานจึงดําเนินการขอเกาอี้เลคเชอร จํานวน 30 ตัว
5. วัตถุระสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีเกาอี้เพียงพอในการเรียนรายวิชาทฤษฎี
5.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีบรรยากาศที่ดีในหองเรียน เรียนอยากมีความสุข
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.11 เกาอี้เลคเชอร จํานวน 30 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทําใหนักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น
6.2.2 สรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน
7. กิจกรรมและหรือขนตอนดําเนินการ/ระยะเลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนดําเนินการประชุม

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 เสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน

7.2ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ หองเรียนรายวิชาทฤษฎี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,700 บาท ไดแก
8.1 เกาอี้เลคเชอรจํานวน 30 ตัว
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9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เกาอี้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหองเรียนรายวิชาทฤษฎี
9.2 สรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียนนักศึกษาเรียนอยางมีความสุข
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 สอบถามจากนักเรียนนักศึกษา
10.2 ดูจากพฤติกรรมการเรียนในหองเรียนรายวิชาทฤษฎี
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โครงการที่ 30
โครงการศึกษาดูงานดานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับ
1.1 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
1.2 หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและครูรักเด็ก
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14 ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการขอที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจ
ในการประกอบวิชาชีพ
กลยุทธขอที่ 1 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
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ขอที่ 2 สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพ

แกบุคลากร
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตังบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนากําลังคนใน
ดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ตามความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อใหการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง วิทยาลัยฯ ตองสงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน จึงจัดทําโครงการศึกษาดูงานดานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2 เพื่อนําประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานและสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ในหนวยงาน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรนําประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
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7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

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

7.3 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 23 – 25 กันยายน 2558
7.4 สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพกาญจนบุรี อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 63,000 บาท ไดแก
8.1 คาเชาเหมารถ (3 วัน*12,000 บาท)
36,000 บาท
8.2 คาที่พักเหมาจาย (450 บาท*30 คน*2 คืน) 27,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูและบุคลากร ไดเขาศึกษาดูงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 ครูและบุคลากรนําประสบการณในการศึกษาดูงานและสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
9.3 สงเสริมใหบุคลากรเกิดความรักวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราชมาก
ยิ่งขึ้น
9.4 ครูและบุคลากรเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
9.5 ครูและบุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคีในหนวยงานและสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
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โครงการที่ 31
โครงการศึกษาดูงาน แผนการจัดการโลจิสติกส
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับ
1.1 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.2 รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1.3 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและครูรักเด็ก
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14 ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
3.5 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.6 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจ
ในการประกอบวิชาชีพ
กลยุทธขอที่ 1 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
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ขอที่ 2 สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพ

แกบุคลากร
3.7 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตังบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดจัดการเรียน การสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส สาขางานการ
จัดการการขนสง ซึ่งตามหลักสูตรนักศึกษาจะตองมีการทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส และศึกษา
ดูงานตลอดจนฝกงานในสถานประกอบการ เปนตัวชี้วัดวานักศึกษา มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอ มีทักษะ
และประสบการณทางวิชาชีพ ตลอดจนการดําเนินงานที่เหมาะสม สามารถเขาสูประชาคมอาเซียนอยาง
มั่นใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จึงดําเนินการจัดโครงการทดสอบ
สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกสและศึกษาดูงานขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกนักศึกษาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากองคกรภายนอก
5.2 เพื่อเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อใหสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 54 คน
6.1.2 ครูสาขาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูผานการอบรม มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอ มีทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ
ตลอดจน การดําเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นใจ
7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤศจิกายน 2558 – ตุลาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การทาเรือแหงประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักศึกษาผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากองคกรภายนอก
9.2 มีขอมูลในการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
9.3 สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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โครงการที่ 32
โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวี
ประชุมผูปกครอง ปฐมนิเทศและทําสัญญามอบตัว นักศึกษาหอพัก PSL ปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.2 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.3 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.4 นายบุญฤทธิ์ แกวสง
ผูดูแลหอพัก
1.5 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.6 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.7 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส วนที่ 1 น อ มนํ า กระแสพระราชดํา รั สของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่เ กี่ยวกับการปฏิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่ ว ไปข อที่
17. ครูควรมีขอมูล นักเรีย นและผูป กครอง ใหจัดระบบการทํา
ระเบียนขอมูลประวัติผูเรียน และผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนระบบดูแลนักเรียน และชวยแกไขปญหาที่ตัวผูเรียน
และครอบครัวเปนรายบุคคลได
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา 2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและ
นักเรียน ใหเห็นความสําคัญและเขาสูการเรียนสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน , 2. เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ 7. การสรางและกระจายโอกาส
โครงการที่ 28. ลดปญหาการออกกลางคัน
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ 1) สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยฯ ไดเปดหลักสูตรการเรียนภาคภาษาอังกฤษในสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
และสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟา ระบบ English Program โดยวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนักเรียนตองเขา
พักอาศัยที่หอพัก PSL เพื่อฝกใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันในทุก ๆ ดาน เปนการเตรียมความพรอมในการฝกงานกับ
สถานประกอบการอยางเขมแข็ง ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองมีการประชุม ผูปกครองเพื่อทําสัญญามอบตัวนักเรียน
นักศึกษาใหมและเปนแนวทางในการศึกษาทางดานการอาชีวศึกษาพบปะหารือและชวยกันหาแนวทางในการปรับปรุง
แกไข และสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนรวมกัน อีกทั้งใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบการปฏิบัติตนในการเรียน
ดานอาชีวะและการปรับทัศนคติในทางสังคมสมัยใหม ใหทันตอโลกโลกาวิวัฒนและเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวาง
ผูปกครอง ครู และนักเรียน
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เพื่อไดจัดทําสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
5.3 เพื่อพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อเปนการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน
5.5 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 1 ระบบ EP จํานวน 20 นาย
6.1.2 นักศึกษาสาขางานเครื่องกลไฟฟา ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 1 ระบบ EP จํานวน 20 นาย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจและรับทราบกฎระเบียบปฏิบัติตางๆ และสามารถปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหม
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ หองประชุมกนกนารี อาคาร PSL
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,250บาท ไดแก
8.1 คาอาหารผูปกครองและบุคลากรผูปฏิบัติงาน จํานวน 90 คนๆละ 50 บาท เปนเงิน 4,500 บาท
8.2 อาหารวางผูปกครองและบุคลากรผูปฏิบัติงาน จํานวน 90 คนๆละ 25 บาท เปนเงิน 2,250 บาท
8.3 คาวัสดุ
เปนเงิน 3,500 บาท
รวมเปนเงิน 10,250 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
9.2 ไดจัดทําสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
9.3 ไดพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
9.4 ไดสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน
9.5 นักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากจํานวนผูเขารวมประชุมผูปกครอง ทําสัญญามอบตัว นักเรียน นักศึกษาหอพัก PSL ปการศึกษา 2559
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 33
โครงการ นิทรรศการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 หนวยงานผูรับผิดชอบ
1.2 ผูรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางสาวจริยา โอพั่ง
นางระเบียบ แกวสําลี
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง / เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 นโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํา กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับ การปฏิรูป
การศึกษาเปนมาแนวทางปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป
3. แผนงาน / โครงการตามพระราชดําริ
3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนที่เกี่ยวของ โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพร
ขยายผลตอไปได
3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรัก
ชาติและสถาบันหลักของชาติ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการขอ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
ขอ 8 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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3.4 ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจขอ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรขอ 5 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคขอ 10 บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3.5 พันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัด การเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.6 มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
คําวาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาพอเพียงไมใชเพื่อมุงเนนเรื่องของเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว การรูจักประมาณตน –
รั บ รู ศัก ยภาพ ฐานะ ความรู ที่เ ป น จริ ง จะทํ า ใหเ กิด การปฏิ บัติ ที่เ หมาะควร และการสร างภูมิคุ มกั น ใหกับ ตนเอง –
หลี ก เลี่ ย ง และปฏิ เ สธความไม ดี ไ ม ง าม หาทางออกที่ ถู ก ต อ ง ซึ่ ง เป น แนวทาง การดํ า เนิ น ชี วิ ต และวี ถี ป ฏิ บั ติ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทย มานานกวา 30 ป และเปนแนวทางการ
พัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใชหลักความพอประมาณ การ
คํานึงถึงการมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีแกตน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดมี
การจัดการศึกษาที่มุงเนนการปฏิบัติเพื่อสรางทักษะอาชีพใหกับผูเรียน โดยมุงเนนการบูรณาการสูการปฏิบัติในแตละ
รายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอยอดจากการเรียนรูในชั้นเรียน
ตลอดจนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหมุงเนนการจัดการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณกับ
ศักยภาพของผูเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง ฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน อยางมีเหตุผล
และ มีภูมิคุมกันในดานตาง ๆ โดยการดําเนินกิจการตองนําไปสูความยั่งยืนของผล อีกทั้งการเรียนการการสอน ยัง
สงเสริมใหผูเรียนใชความรู อยางรอบคอบ ระมัดระวัง ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรูจัก ทําประโยชนใหกับสังคมรวม
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนน
ผลที่เกิดขึ้นอยางสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม การ
สรางแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมหรือการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
พิจ ารณาเห็ น วา การจั ดกิ จ กรรมส งเสริ มสนับ สนุน การเผยแพรป รัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงจะทําใหนักเรีย น นักศึกษา
ตระหนักและนําไปเปนแบบอยาง ในการดําเนินชีวิต ซึ่งดําเนินการภายใตโครงการนิทรรศการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดจัดแสดงผลงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน เผยแพรตอสาธารณชน
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ นครศรี ธ รรมราช เข า ชม
นิทรรศการ จํานวน 550 คน
6.1.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ เขาชมนิทรรศการ
จํานวน 50 คน
6.1.3 ประชาชนในชุมชน เขาชมนิทรรศการ จํานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การตอเรือ
นครศรีธรรมราช และประชาชนในชุมชน ที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการ โดยเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมกราคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุจัดนิทรรศการ
จํานวนเงิน 2,000 บาท
*** หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นั ก เรี ย น นั กศึ กษา ได รั บ ความรู ความเขา ใจ และสามารถนํ าแนวคิด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใชใ น
ชีวิตประจําวัน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดจัดแสดงผลงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน เผยแพรตอสาธารณชน
9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ
10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
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โครงการที่ 34
โครงการ วันภาษาไทยแหงชาติ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (หมวดภาษาไทย)
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 3 แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 1 นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 7 การสรางและกระจายโอกาส
โครงการที่ 18 ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10 บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 1 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนสมบัติอันล้ําคาของชาติไทย และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่
บอกถึงความเปนไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกป รัฐบาลไดกําหนดใหเปนวัน ภาษาไทยแหงชาติ เพื่อเปน
การปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษารวมกันอนุรักษภาษาไทย ซึ่งเปนเอกลักษณของความเปนชาติไทย หมวด
ภาษาไทย แผนกสามัญสัมพันธเห็นสมควรจัดกิจกรรมวันภาษาไทย จึงไดจัดกิจกรรมการแขงขันการคัดลายมือ
วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การอานทํานองเสนาะ และการกลาวสุนทรพจน เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงออกซึ่งความสามารถในการใชภาษาไทย ตระหนักและเห็นคุณคาของภาษาไทย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีทักษะการใชภาษาไทยดีขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,500 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 4,000 บาท
8.2 คาตอบแทน 1,500 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนภาษาประจําชาติและสามารถ
ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
9.2 นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และกลา
แสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรม
10.2 ผูติดตามผล : รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
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โครงการที่ 35

โครงการ เชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา
“ครูพระสอนศีลธรรม”
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 หนวยงานผูรับผิดชอบ
1.2 ผูรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางสาวจริยา โอพั่ง
นางระเบียบ แกวสําลี
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง / เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 นโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับ การปฏิรูป
การศึกษาเปนมาแนวทางปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป
3. แผนงาน / โครงการตามพระราชดําริ
3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนที่เกี่ยวของ โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพร
ขยายผลตอไปได
3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรัก
ชาติและสถาบันหลักของชาติ
นโยบายเฉพาะ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการขอ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
ขอ 8 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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3.4 ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจ ขอ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร ขอ 5 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคขอ 10 บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3.5 พันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัด การเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.6 มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ อธิบายความหมาย “การศึกษา” ไวอยางชัดเจนว า การศึกษา คือ
“กระบวนการเรียนรู” ของคนและสังคม คนทุกคนที่มารวมกันเปนสังคมมนุษยตองเรียนรูไปดวยกัน ถึงจะสรางความ
เจริญกาวหนาใหกับสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนโดยตรง จึงมี
ภารกิจมีบทบาทและความสําคัญในฐานะหนวยงานที่จัดกระบวนการเรียนรูใหกับ “คน” และ “สังคม”
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาดานวิชาการ อันจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปเป นพื้นฐานการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น การจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบาย คือ ใหนักเรียน เกง ดี มีสุข ถือเปนภารกิจของสถานศึกษาทุกระบบ ที่ตองใหความสําคัญ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว
เกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต มีความรอบรูในเรื่องของไทยและสากล ทันสมัย
ทันเหตุการณ
ทันเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและพัฒนาตนเองได เต็มศักยภาพ เปนผูนําผู
ตามที่ดี รูจักแกปญหาและสามารถเรียนรูดวยตนเองได
ดี คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งทางดาน
จิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย เอื้อเฟอเกื้อกูลผูอื่น มีเหตุผล รับผิดชอบตอหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน
ประหยัด มีจิตสํานึกในประชาธิปไตย รักษาสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
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มีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดี ทั้งกายและจิต ราเริงแจมใส รูจักและเขาใจตนเอง มีมนุษยสัมพันธดี มีความสุข
ในการเรียนรูแ ละ การทํางาน มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง ปลอดพนจากอบายมุข และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแก
อัตภาพ
นอกจากนี้แลว สิ่งที่จะขาดเสียมิไดสําหรับคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผูเรียนในอนาคต คือ จะตองเปนผูที่รักการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพราะจะชวยใหผูเรียนพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 3 ประการดังกลาวขางตนใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไป
สภาพสังคมไทยในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา มีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยี กอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงหลายดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาขน สวนหนึ่งไดรับความสะดวกสบาย
ทางวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเปนที่นาวิตก ดังจะเห็นไดจากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางสลับซับซอน เชน ผูคนไมเคารพตอศีลธรรมประเพณี และวัฒนธรรม ขาดระเบียบวินัย มีคานิยมในทางฟุงเฟอ
ฟุมเฟอยเห็นแกตัว จนกลาวไดวาทันสมัยแตไมพัฒนา หรือพัฒนาแตวัตถุไมพัฒนาทางดานจิตใจ สภาพสังคมทั่วไปจึงอยู
ในขั้นวิกฤต หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ฝายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นวา การจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา นอกเหนือจาก
ความรู ที่ ได รั บ จากครู ผู ส อนในห องเรี ย น ด ว ยการเชิญ วิทยากร ภู มิปญ ญาท องถิ่น มาถา ยทอดความรูใ หแก นักเรีย น
นักศึกษา ซึ่งดําเนินการภายใตชื่อโครงการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา “ครูพระสอนศีลธรรม”
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของศาสนาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต อยางถูกตอง
และเพียงพอ
5.2 เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามตามหลักคําสอนของศาสนา
5.3 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการสรางเครือขายความรวมมือและระดมทรัพยากรสนับสนุนดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น มาบรรยายใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 เขารวมโครงการ
จํานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการ โดยเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
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7. กิจกรรม และ หรือ ขั้นตอนดําเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
หองประชุมกนกนารี อาคาร PSL
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนวิทยากร
จํานวนเงิน 800 บาท
8.2 คาวัสดุใชสอย
จํานวนเงิน 700 บาท
*** หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของศาสนาที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต อยางถูกตองและ
เพียงพอ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามตามหลักคําสอนของศาสนา
9.3 การสรางเครือขายความรวมมือและระดมทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนดาน ภูมิปญญาทองถิ่น
มาบรรยายใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
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โครงการที่ 36
โครงการ สัปดาหวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล / หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.1 นางทิพวรรณ ศิลปประพันธ
1.2 นายวรวุธ
จันสังสา
1.3 คณะครูแผนกสามัญสัมพันธ
1.4 คณะกรรมการ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1การจัดทําแผนงาน / โครงการริเริ่มใหม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 3 นโยบายการจัดการขยะ
นโยบายเฉพาะขอที่ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 .ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการที่ 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 15 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจขอที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุ ทธศาสตรขอที่ 3 เพิ่มขี ดความสามารถในการวิจัย และพัฒนาเพื่อการเรียนการสอนและ
ฝกอบรมวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
เปาประสงคขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
4 สภาพปจจุบัน/ หลักการและเหตุผล
การศึกษาดานวิทยาศาสตร เปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่กําลังพัฒนาทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม
อุตสาหกรรมและเกษตรรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาดังกลาวขางตนวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาใหสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวัน จนประสบความสําเร็จใน
วิ ช าชี พ ที่ ต นถนั ด ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด นิ ท รรศการวิ ช าการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงตางๆ เปนการกระตุนใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรอันจะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป แผนกวิชาสามัญ สัมพันธเห็นควรจัดใหมีโครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน กลาตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส
5.2 นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางนักศึกษาอยางกวางขวาง โดยการรวมจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การตอบปญหาวิชาการ การประกวดแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร การประกวดสิ่งประดิษฐ
จากวัสดุเหลือใช
5.3 เพื่อกระตุนใหนักศึกษาใช และเทคโนโลยี ใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน สังคมและการพัฒนาประเทศ
ตอไป
6 เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร จํานวน 500 คน
6.1.2 ตัวแทนนักศึกษาเขารวมแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตรระดับอาชีวศึกษา
6.1.3 นักเรียนสงโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวด จํานวน 20 โครงงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจและ มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค.

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 บาท ไดแก
8.1 ปายไวนิล
8.2 วัสดุ - อุปกรณ การทดลองทางวิทยาศาสตร
8.3 อุปกรณการจัดนิทรรศการ
8.4 ของรางวัล
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ จํานวน 1 เลม
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โครงการที่ 37
โครงการ จัดซื้อเกาอี้เลคเชอร
1. ชื่อบุคคล / หนวยงานที่รับผิดชอบ - แผนกสามัญสัมพันธ ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ขอที่ 4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1. สรางความรูความเขาใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู และสื่อการเรียนรู ตลอดจน
กิจกรรมสงเสริมรูปแบบตาง ๆ การพัฒนาบุคลากร เครือขาย การประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่ ว ไปข อที่ 1. การพัฒ นาและปฏิรูป การศึก ษา จะตองยึ ดหลักการมี ส ว นร ว ม การ
กระจายอํานาจ และความตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกั บทิศทางการพัฒนาและเพิ่ ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญั ติ
แหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนใน
ระบบการศึกษาของไทย
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเฉพาะขอที่ 3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน
เปาหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให
เหมาะสมกับความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 2 .เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการที่ 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 15 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 13 ระบบการบริหารองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
4. สภาพปจจุบัน/ หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกสามัญสัมพันธ ไดจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 / 2558 แตปรากฏวาใน
ห อ งเรี ย นมี เ ก า อี้ เ ลคเชอร เ พื่ อ ใช ใ นการเรี ย น การสอนยั ง ไม เ พี ย งพอตามจํ า นวนนั ก เรี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอน ทางแผนกสามัญจึงไดจัดทําโครงการจัดซื้อเกาอี้เลคเชอรเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียน การสอนอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อประโยชนในการบริหารการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเกาอี้เพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 80 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- การจัดการเรียน การสอนอยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติ
2. ดําเนินการตามโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินงาน

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 64,800 บาท ไดแก
8.1 เกาอี้เลคเชอร จํานวน 80 ตัว ตัวละ 810 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 มีเกาอี้เพียงพอการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 38
โครงการ จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร – เอสโซ ประจําปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล / หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.1 นางทิพวรรณ ศิลปประพันธ
1.2 นายวรวุธ
จันสังสา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1การจัดทําแผนงาน / โครงการริเริ่มใหม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 3 นโยบายการจัดการขยะ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 .ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการที่ 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 15 เพิ่มประสิทธิภาพเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจขอที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพ
ชุมชนและสังคม
เปาประสงคขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

175

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
4 สภาพปจจุบัน/ หลักการและเหตุผล
การศึกษาดานวิทยาศาสตร เปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่กําลังพัฒนาทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
สังคม อุตสาหกรรมและเกษตรรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาดังกลาวขางตนวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญ ในการ
พั ฒ นานั กเรี ย นนั กศึ กษาให ส ามารถนํ า ความรูทางวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีไปใชใ นชีวิตประจํ าวั น จนประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพที่ตนถนัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนเปนชิ้นงาน/โครงงานวิทยาศาสตรเปนการกระตุนให
นักเรียนไดนําความรอบรูทางดานวิชาชีพและวิทยาศาสตรมาประยุกตในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนมี
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป แผนกวิชาสามัญสัมพันธ เห็นควรจัดใหมีโครงการ
สนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคิดเปนทําเปนแกปญหาเปน กลาตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณระหวางนักศึกษาอยางกวางขวาง
5.2 เพื่อจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อการรวมแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอส
โซ จํานวน 1 โครงงาน
6 เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตรที่เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร – เอสโซ ประจําป
การศึกษา 2559 จํานวน 1 โครงงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะและสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชแกปญหา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผลการดําเนินงาน

ต.ค.

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

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงที่มาการดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท ไดแก
8.1 วัสดุ - อุปกรณ ในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร
8.2 อุปกรณการจัดนิทรรศการ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ไดโครงงานวิทยาศาสตร 1 โครงงานเขารวมประกวด
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 จากการรายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรเอส – โซ ประจําปการศึกษา 2559
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โครงการที่ 39
โครงการกีฬาสานสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
1.2 หัวหนางานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 น อมนํา กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัวฯ ที่เ กี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 : ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2 : นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 : อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ ขอที่ 10 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 5 : บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็ นยุทธศาสตร : พัฒ นาคุณภาพอาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตามเกณฑการ
ปฏิบัติงาน
เปาประสงค : ครู คณาจารยและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ : 1.) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.) สงเสริมการจัดการสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 : ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 : ดานปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 3.4 : ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6.1: ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝาย ไดมีแนวคิดในการสรางความสามัคคีภายในองคกรและระหวางบุคลากรใน
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการสงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และจัดกีฬาสานสัมพันธ
ประจําป 2558 ระหวางหนวยงานขึ้น เพื่อเปนการสรางความสามัคคี การสรางความสานสัมพันธระหวางบุคลากรจาก
แผนกวิชาตางๆ ดังนั้นโครงการกีฬาสานสัมพันธ ประจําป 2558 จึงเปนโครงการฯ ที่จะใหบุคลากรไดมีโอกาส พบปะ
สังสรรค และแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และจะเปน ประโยชนสูงสุดในการสรางความสัมพัน ธร ะหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และนอกจากนี้ยังเปนการสรางการประสานงานอันดีระหวางแผนกวิชาทั้ง 9 แผนกวิชาตอไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนการสรางความสามัคคีภายในสถานศึกษา
5.2 เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม
5.3 เพื่อเปนการพบปะสังสรรคระหวางบุคลากรทุกแผนกวิชาที่เขารวม
5.4 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรจากแผนกวิชาตางๆ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแกบุคลากรทั้ง 115 คน
6.1.2 กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร
จํานวน 5 คน
ครูผูสอน
จํานวน 77 คน
ลูกจางชั่วคราว จํานวน 33 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
6.2.2 สามารถสรางการประสานงานอันดีระหวางแผนกวิชาทั้ง 9 แผนกวิชา ตอไปในอนาคต
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม จัดทําคําสั่ง
ขัน้ ตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ไดแก
8.1 คาใชสอย
115x120 = 13,800 บาท
8.2 คาวัสดุ
7,175 บาท
8.3 คาเครื่องดื่ม
115x35 = 4,025 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 บุคลากรไดมีโอกาสพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
9.2 การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
9.3 สรางการประสานงานอันดีระหวางแผนกวิชาทั้ง 9 แผนกวิชา ตอไปในอนาคต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 40
โครงการ จัดงานมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ หัวหนางานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 น อมนํา กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัวฯ ที่เ กี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 : ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2 : นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 : อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ ขอที่ 10 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 5 : บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็ นยุทธศาสตร : พัฒ นาคุณภาพอาจารยและบุคลากรสนับสนุน ใหมีศักยภาพตามเกณฑการ
ปฏิบัติงาน
เปาประสงค : ครู คณาจารยและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ : 1.) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.) สงเสริมการจัดการสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 : ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 : ดานปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 3.4 : ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6.1: ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสิ้นปงบประมาณ 2559 นี้ มีบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ทาน คือ รองสมนึก
หนู เจริ ญ และ รองวิทยา ศศิ ธ ร ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทานดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ นครศรี ธ รรมราช ท า นได อุ ทิ ศ แรงกาย แรงใจ สติ ป ญ ญา รวมทั้ ง
ประสบการณ ศักยภาพดวยความวิริยะอุตสาหะ เปนกําลังในการพัฒนางานของวิทบยาลัยฯ ใหเจริญกาวหนา
เปนสิ่งที่วิทยาลัยฯ รูสึกภาคภูมิใจนับเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรมาโดยตลอด เพื่อเปนการแสดงออกถึงความ
เคารพ ความผูกพัน อันเปนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
ดังนั้น จึงเห็นสมควรรวมกันจัดงานมุทิตาจิต แดทานรองรองสมนึก หนูเจริญ และรองวิทยา ศศิธร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบุคลากรเขารวมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ
5.2 เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณแกบุคลากรที่ไดสรางคุณงามความดีใหแกทางราชการ
5.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ไดปฏิบัติงานในสถานศึกษาดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย และทําคุณประโยชนแกสถานศึกษา
5.4 เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
5.5 เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสมาชิก และปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 : สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแกบุคลากรทั้ง 145 คน
6.1.2 : กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร
จํานวน 5 คน
ครูผูสอน
จํานวน 77 คน
ลูกจางชั่วคราว จํานวน 33 คน
แขกผูมีเกียรติ จํานวน 30 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 : สามารถสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
6.2.2 : สามารถสรางประสานงานอันดีระหวางบุคลากรทุกแผนกวิชาที่เขารวมงามุทิตาจิต
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ : พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ไดแก
8.1 คาใชสอย
145x85 = 12,325 บาท
8.2 คาวัสดุ
= 15,275 บาท
8.3 คาของที่ระลึก 1,200x2 = 2,400 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรกับผูเกษียณอายุราชการ
9.2 บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมและถือปฏิบัติเปนธรรมเนียมประเพณีในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล : หัวหนางานบุคลากร
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โครงการที่ 41
โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
- รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
- หัวหนางานพัสดุ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4 นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ
ขอ 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 6 สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพชุมชน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสถานศึกษา
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. หลักการและเหตุผล
วัสดุสํานักงานนับวามีความสําคัญตอสํานักงานและหนวยงาน ในการนํามาใช ชวยในการปฏิบัติงานใหมีความ
สะดวก ประหยัดแรงงาน ในการดําเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองใช
วัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานในการดําเนินโครงการตางๆ การพิมพงานรวมทั้งจัดพิมพรายงานตางๆ ลวนเปนของใช
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและดําเนินงานไดอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใหการดําเนินงานภายในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
วัสดุสํานักงาน สําหรับใชภายในหนวยงาน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
การดําเนินงานของหนวยงานภายในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุม/จัดทําคําสัง่
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณเงินปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 100,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 มีวัสดุอุปกรณสํานักงานไวใชในหนวยงานอยางเพียงพอ
9.2 หนวยงานมีการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

186

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการที่ 42
โครงการจัดทําปายพรอมตกแตงเพื่อถวายพระพรแดสถาบันพระมหากษัตริย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- หัวหนางานอาคาร /ฝายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 1.การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคูณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 8. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ตามดําริหนวยงานของภาครัฐ
อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 18 .ผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3. ปลุกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจ
ในการะประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ 2. สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยในวันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันสําคัญของชาติ เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งปวงชนชาวไทยทั้งชาติการเทิดทูนไวสูงสุด
และทางรัฐบาลไดกําหนดใหหนวยงานราชการรวมจัดงานเชิดชูเพื่อเฉลิมพระเกียรติในทุกๆป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเทิดพระเกียรติแดสถาบันพระมหากษัตริย
5.2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริยของบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีจิตสํานึกในสถาบัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทําปายถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติบริเวณหนาวิทยาลัยฯ 2 จุด คือ
- บริเวณหนาปอมยาม
- บริเวณริมรั้วของวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 เพื่อสรางจิตสํานึกแกคณะครู บุลากรและนักเรียนนักศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ จํานวน ไมนอยกวา 500 คน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม

กิจกรรม ที่ 1 วันพอแหงชาติ 5 ธันวา
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล
กิจกรรม ที่ 2 วันแมแหงชาติ 12 สิงหา
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000. บาท (หาหมื่นบาทถวน) ไดแก
8.1 คาวัสดุอุปกรณ
8.2 คาแรง
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.3. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรไดตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
9.4. ซุมปายเฉลิมพระเกียรติ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 43
โครงการบํารุงรักษาภูมิทัศน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3.ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 13.การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 3.นโยบายดานการจัดการขยะ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3.สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการที่ 17 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร 5.สืบสารและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปะวัฒนาธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8.เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช มีสภาพพื้นที่ตองการไดรับพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหภูมิทัศนและทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งนี้ยังชวยสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
อีกทั้งยังชวยเอื้อตอการเรียนรู และสนับสนุนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อความสวยงามของพื้นที่
5.2 เพือ่ สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนและบุคลากร
5.3 เพื่อใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดสวนหยอมทดแทนสวนที่ชํารุดเสียหาย
6.1.2 จัดหาปุย ยาบํารุงรักษาตนไม
6.1.3 ปรับพื้นที่
6.1.4 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจในปรับปรุงและรักษาภูมิทัศน ไมนอย
กวา500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ มีความรมรื่น สวยงาม เหมาะสมแกการเปน
แหลงเรียนรูใหนักเรียน นักศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
7.1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดหาตนไม เพื่อปรับปรุงสวนหยอม
ระยะเวลาดําเนินการ

เดือน
กิจกรรม

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล

7.1.2 กิจกรรมที่ 2 จางขนยายขยะ
ระยะเวลาดําเนินการ

เดือน
กิจกรรม

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล

เดือน
กิจกรรม

7.1.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทําหลังคาทางเดิน
ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล

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

7.1.4 กิจกรรมที่ 4 จัดหาวัสดุและเครื่องมือการเกษตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ บกศ.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถวน) ไดแก
8.1 คาวัสดุ
8.2 คาแรง
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 วิทายาลัยฯ มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมรื่นเหมาะแกการเปนแหลงเรียนรู
9.2 ใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
1.01 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 44
โครงการทําหลังคาชุดระบายความรอน
และลูกกรงกั้นชุดเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
- รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
- หัวหนางานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ขอที่ 4.3 ใหองคกรประชาสังคม ภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมใน
การปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู
สถานศึกษา เขตพืน้ ที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและ
บริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
- ขอที่4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใชเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12) ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4) นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครู
ภัณฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ
ขอ 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามาตรฐานวิชาชีพ 2) พัฒนาให
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 7 สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธที่ สงเสริมพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาอาชีพในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพพื้นที่วางชุดระบายความรอนเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร ตรงตําแหนงน้ําหลังคาของอาคารลง
พอดี ทางแผนกเห็นวาเพื่อยืดอายุการใชงาน จึงสมควรทําหลังคาคุมชุดดังกลาว และตัวเครื่องปรับอากาศวางอยูบริเวณ
ทางเดินเขาหองน้ําชั้น 1 และขึ้นบันไดชั้น 2 เพื่อปองกันไมใหนักศึกษาที่เดินผานไป-มา หมุนปรับอุปกรณควบคุมเครื่อง
โดยพละการ จึงเห็นสมควรทําหลังคา และลูกกรงกั้นชุดฝกเครื่องปรับอากาศ ดังกลาว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความสะดวกในการเดินเขาหองน้ําและขึ้นบันได
5.2 เพื่อปองกันไมใหนักศึกษาที่เดินผานไป-มา หมุนปรับอุปกรณควบคุมเครื่องโดยพละการ
5.3 เพื่อยืดอายุการใชงาน เนื่องจากชุดระบายความรอนเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร ติดตั้งตรงตําแหนงน้ํา
หลังคาของอาคารลงพอดี
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 ไดทําหลังคาคุมชุดระบายความรอนเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร ที่ติดตั้งอยูตรงตําแหนงน้ํา
หลังคาของอาคารลงพอดี
6.1.2 ไดทําลูกกรงกั้นชุดฝกเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งอยูบริเวณทางเดินเขาหองน้ําชั้น 1 และขึ้นบันได
ชั้น 2 เพื่อปองกันไมใหนักศึกษาที่เดินผานไป-มา หมุนปรับอุปกรณควบคุมเครื่องโดยพละการ
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 การปองกันรักษาชุดฝกเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร ใหคงสภาพใชงานไดนาน และเปนการดูแล
รักษาทรัพยสินของทางราชการ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
6. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
7. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
8. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ถายเอกสาร/เขาเลม
18,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ไดทําหลังคาคุมชุดระบายความรอนเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร 1 ชุด
11.2 ไดไดทําลูกกรงกั้นชุดฝกเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 45
โครงการ จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 หนวยงานผูรับผิดชอบ
1.2 ผูรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานทะเบียน / ฝายบริหารทรัพยากร
นายรัชชานนท เอมเอก
นางสุภาวดี เมืองดวง
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง / เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 นโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับ การปฏิรูป
การศึกษาเปนมาแนวทางปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอ 17 ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง
นโยบายเฉพาะ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการขอ 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการ 33. สรางคานิยมอาชีวศึกษา
3.4 ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจขอ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร ขอ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพ
เปาประสงคขอ 16 ผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
3.5 พันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 ส งเสริมสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
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3.6 มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการดานอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม ระดับ ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี ปที่
1 ไวแลว การดําเนินงานในขั้นตอมาของงานทะเบียนจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดําเนินการขึ้นทะเบียนนักเรียน
นักศึกษา จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาใหมดังกลาว ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษา หนาที่และความรับผิดชอบของงานทะเบียน
บัตรประจําตัวนักศึกษาเปนเอกสารสําคัญสําหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะตองนําติดตัวเพื่อแสดงสถานภาพการเปน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา งานทะเบียน จึงเห็นควรจัดทํา บัตรประจําตัวนักศึกษาใหกับ
นักเรียน นักศึกษาใหม ภายใตชื่อโครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ขึ้นมา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหกับนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2558
5.2 เพื่ อ ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได นํ า ติ ด ตั ว แสดงหลั ก ฐานการเป น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1
6.1.2 นักศึกษา ระดับ ปวส.1
6.1.3 นักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี

จํานวน 262 คน
จํานวน 350 คน
จํานวน 23 คน
รวมทั้งสิ้น 635 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจําตัวนักศึกษาและนําติดตัว เพื่อใชแสดงตนการเปนนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกาตอเรือนครศรีธรรมราช และใชติดตอกับแผนกวิชา / งาน / ฝายตาง ๆ ภายใน
วิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอกตอไป
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 38,100 บาท ไดแก
8.1 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับ ปวช.1 จํานวน 262 ใบ จํานวนเงิน 15,720 บาท
8.2 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับ ปวส.1 จํานวน 350 ใบ จํานวนเงิน 21,000 บาท
8.3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับ ป.ตรี 1 จํานวน 23 ใบ จํานวนเงิน 1,380 บาท
*** หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหมปการศึกษา 2558 ทุกคน มีบัตรประจําตัวนักศึกษาพกพา
9.2 แผนกวิชา / งาน / ฝาย ภายในวิทยาลัยฯ มีเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียน นักศึกษาเมื่อมาทําการ
ติดตองานตาง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่มาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
10.2 จากจํานวนบัตรประจําตัวนักศึกษาที่ไดรับและสงมอบใหแกนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 46
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปมนูน XL แมพิมพทองเหลือง เพื่อพัฒนางานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 หนวยงานผูรับผิดชอบ
1.2 ผูรับผิดชอบ

งานทะเบียน/ฝายบริหารทรัพยากร
นายรัชชานนท เอมเอก
นางสุภาวดี เมืองดวง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 นโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาเปนแนวทางปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทัว่ ไปขอที่ 17 ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการขอที่ 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการ 33 สรางคานิยมอาชีวศึกษา
3.4 ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพ
เปาประสงคขอที่ 16 ผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย มี
ประสิทธิภาพ
3.5 พันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
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3.6 มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการดานอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยในปการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จะดําเนินการแจกใบ
รายงานแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ใหแกนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ที่จะสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา 2558 ดังกลาว ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษา หนาที่และ
ความรับผิดชอบของงานทะเบียน
แตเนื่องจากเครื่องประทับตราดุล ที่งานทะเบียนใชเปนเครื่องเการุนเกา บัดนี้ไดเสื่อมสภาพลง งานทะเบียนจึงมี
ความจําเปนจะตองจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปมตรานูน XL แมพิมพทองเหลือง ตัวใหม แทนรุนเกาที่เสื่อมสภาพ เพื่อนํามา
พัฒนาระบบงานทะเบียนตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําใบรายงานแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 และปถัดๆ ไป
5.2 เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของระบบงานทะเบียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องปมนูน XL แมพิมพ ทองเหลือง (ภาษาไทย) ขนาดโลโกไมเกิน 4.5 ซม. ราคา 3,852.- บาท
6.1.2 เครื่องปมนูน XL แมพิมพ ทองเหลือง(ภาษาอังกฤษ)ขนาดโลโกไมเกิน 4.5 ซม. ราคา 3,852 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครุภัณฑที่ไดรับสามารถพัฒนาระบบงานทะเบียนใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม

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

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,704 บาท ไดแก
*** หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหมปการศึกษา 2558 ทุกคน มีใบรายงานผลแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ที่มีคุณภาพ
9.2 งานทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตอการใชงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่มาขอรับใบรายงานแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1)
10.2 จากจํานวนใบรายงานแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) ที่สงมอบใหแกนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 47
โครงการการดอวยพรปใหม 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
1.2 หัวหนางานประชาสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
ขอที่ 3.สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 7.การสรางและกระจายโอกาส
ขอที่ 8.สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 4.เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับ
ของผูรับบริการและเปนที่พึ่งของชุมชน
เปาประสงคขอที่ 16.ครู คณาจารย และบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
ขอที่ 18.ผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไดรับมอบหมายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3.ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและภาคภูมิใจใน
การประกอบอาชีพ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชากร วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ขอที่ 2. สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ใกลชวงเทศกาลสําคัญ อยางวันขึ้นปใหม การดอวยพรยังเปนชองทางหนึ่งที่คนทั่วไปใชเพื่อสงความสุข
และความปรารถนาดีใหแกกันและกัน ทั้งนี้ จะเห็นไดวาไมวายุค สมัยไหน การดอวยพรปใหม ก็ยังคงเปนสิ่งที่
สรางความประทับใจใหผูรับได และดวยเหตุนี้เองงานประชาสัมพันธจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
16

16

5. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการสงคําอวยพรและความรูสึกที่ดีแกสถานศึกษาอื่น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานประชาสัมพันธสงการดอวยพรแกบุคคลและสถานศึกษารอยละ 99
6.2 เชิงคุณภาพ
- สงคําอวยพรและความปรารถนาดีที่มีแกบุคคลและสถานศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 กลุมบุคคลทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องและถูกตอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ
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โครงการที่ 48
โครงการจัดทําวารสารการประชาสัมพันธพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2. นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
ขอที่ 3.สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
ขอที่ 4.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารการจัดการ
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 8.สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 10.เปนแหลงรวบรวมองคความรู สนับสนุนการเปดหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช รวมกับศูนยฝกพาณิชยนาวี กรม
เจาทา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี (หลักสูตรพิเศษ) ฝายชางกลเรือใหกับนักเรียนชั้นป
ที่ 4 ระดับเทียบเทาปริญญาตรี และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเครื่องกลเรือ ระบบ English Program ระบบปกติ ระบบพิเศษ (ม.6) และสาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขางานเครื่องกลไฟฟา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี English Program ในปการศึกษา 2558 ดังนั้นเพื่อเปนการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความพรอมทั้งทางดานความรู ความสามารถ สติปญญา สังคม
อารมณ รางกายและจิตใจวิทยาลัยฯ จึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายชั้นปขึ้น
ดังนั้ น งานประชาสั มพั น ธ จึ งจัดทําวารสารพิธีป ระดับ เครื่องหมายชั้น ปขึ้น เพื่อเปน การประชาสัมพัน ธ
เผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอสถานศึกษาตลอดจนครู นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนผูมารวมงาน
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5. วัตถุประสงค
5.1เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอสถานศึกษาตลอดจนครู นักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หนังสือพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายชั้นป ประจําปการศึกษา 2558
จํานวน 500 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ความพึงพอใจของผูอานวารสาร
6.2.2 ภาพลักษณที่ดีของครู นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ มิถุนายน 2559 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
กลุมบุคคลทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อยาง
ตอเนื่องและถูกตอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/งานประชาสัมพันธ
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โครงการที่ 49
โครงการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
และความพึงพอใจการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
- หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ
- เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู
ขอที่ 2) ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียน
เกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา
ขอที่ 3) ใหครูจัดกิจกกรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1) การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริม่ ใหม 2) การปรับปรุงแผนงาน/
โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล 3) แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 4) งบประมาณ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ : 1) นโยบายสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการขอที่ 10) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 5) บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 6) พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงคขอที่ 15) เปนสถาบันการศึกษาที่มุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4) เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธขอที่ 1) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข โดยการจั ด โครงสร า งและ
กระบวนการจัดการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอํานาจ และที่
สําคัญมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เปนไปอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สถานศึกษาจึงตองมีแผนในการนิเทศ กํากับติดตาม ใหแผนกวิชา
งาน/ฝายตาง ๆ มีการปฏิบัติงานเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการรายงานผลการดําเนินงานในทุกไตรมาส
นอกจากนี้สถานศึกษาตองมีการประเมินความพึงพอใจครูและบุคลากรใน แผนกวิชา งาน / ฝายตาง ๆ ที่มีตอแผนปฏิบัติ
การประจําป และสะทอนผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตอนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรสถานศึกษา ผูปกครอง
สถานประกอบการและชุมชนใหเห็นอยางเปนรูปธรรมเมื่อสิน้ ปงบประมาณ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของแผนกวิชา งาน / ฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2558 อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.2 เพื่อใหแผนกวิชา / งาน / ฝายตาง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2558 เปนไปตามที่กําหนด
5.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจครูและบุคลากรในแผนกวิชา งาน / ฝายตาง ๆ ที่มีตอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2558
5.4 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ใหนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากร ผูปกครอง สถานประกอบการและชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
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5.5 เพื่อประเมินความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ผูปกครอง สถานประกอบการและชุมชนตอ
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.1.1 ครูและบุคลากรในแผนกวิชา งาน / ฝายตาง ๆ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปดวย
วงจรคุณภาพ PDCA ดวยการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานดวยความถูกตองสมบูรณของขอมูล
ตามเวลาที่กําหนด และมีความพึงพอใจตอแผนปฏิบัติราชการประจําปในระดับมาก
61.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของครูและบุคลากรในแผนกวิชา งาน / ฝายตาง
ๆ สรางความพึงพอใจใหนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ผูปกครอง สถานประกอบการและชุมชนในระดับมาก
6.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.2.1 ครูและบุคลากรในแผนกวิชา งาน / ฝายตาง ๆ รอยละ 100 ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและมีการรายงานผลตามเวลาที่กําหนด
6.2.2 ครูและบุคลากรในแผนกวิชา งาน / ฝายตาง ๆ รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ผูปกครอง สถานประกอบการและชุมชน รอยละ 75 มี
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
6.2.4 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ผูปกครอง สถานประกอบการและชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ รอยละ 75 ทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม

1. ขออนุญาตดําเนินการ/แตงตั้งคณะ
กรรมการฯ
2. ชี้แจง/ประชาสัมพันธ
3. นิเทศ กํากับติดตาม/ประเมินความ
พึงพอใจ
4. แผนกวิชา งาน/ฝายตางๆ รายงานผล
การปฏิบัติงาน
5. รวบรวมขอมูล/ประเมินผล
6. รายงานผลประจําป

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ
8,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2558
9.2 นําผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 มาใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในป
ตอไป
9.3 สรางความรวมมือใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: ติตามผลการดําเนินการจากการายงานผลโครงการ
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: งานวางแผนและงบประมาณ
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โครงการที่ 50
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู
ขอที่ 2) ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียน
เกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา
ขอที่ 3) ใหครูจัดกิจกกรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 1) การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริม่ ใหม 2) การปรับปรุงแผนงาน/
โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล 3) แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 4) งบประมาณ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการขอที่ 10) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 5) บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 6) พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงคขอที่ 15) เปนสถาบันการศึกษาที่มุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 4) เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธขอที่ 1) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการตอ เรือนครศรีธ รรมราช ได จัดทํา แผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบั ติร าชการ การพั ฒ นาตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒ นาของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เพื่ อเป น การ
เตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ นโยบายการพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช ตลอดจนสนองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
ทั้งในดานเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการเพื่อใหการดําเนินการตามแผนฯและแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนไดรับการ
สนับสนุนในดานตาง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานอื่น จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2559 ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของการทํางาน
5.3 เพื่อวางแผนใหใกลเคียงกับการปฏิบัติจริงใหมากที่สุด อันเปนแนวทางสูความสําเร็จและเปาหมายที่กําหนดไว
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 จํานวน 16 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 ที่ครอบคลุมการบริหารงานในทุก ๆ ดาน นําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม

1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําป
2558
2. ผูรับผิดชอบเสนอโครงการ
3. รวบรวมและคํานวณงบประมาณ
4. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบตั กิ ารฯ
5. ตรวจสอบและจัดทํารูปเลม
6. ติดตามและประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณเงินปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท ไดแก
8.1 คาถายเอกสาร/คาเขาเลม
6,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 แผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 ที่ครอบคลุมการบริหารงานในทุกๆ ดาน จํานวน 16 เลม
9.2 การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: ติตามผลการดําเนินการจากการายงานผลโครงการ
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: งานวางแผนและงบประมาณ
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โครงการที่ 51
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการปรับปรุงและซอมแซมคอมพิวเตอร
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 11 ใหการนํา ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการ 15 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 5 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนนําเทคโนโลยีและสื่อตางๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
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3.6 ความอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดนําคอมพิวเตอรมาใชงานทั้งในดาน
การบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสวนใหญจะมีอายุการใชงานเกินระยะเวลาการประกันจาก
บริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย เมื่อเกิดการชํารุดจําเปนจะตองดําเนินการตรวจซอมเอง รวมถึงคอมพิวเตอรบางเครื่อง
มีอายุการใชงานมาเปนเวลานาน จําเปนจะตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการใชงานกับโปรแกรม
สมัยใหม และเพื่อใหการใชงานคอมพิวเตอรมีความเร็วขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการปรับปรุงคอมพิวเตอร
5.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการซอมแซมคอมพิวเตอร
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.1.2 เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในวิทยาลัยฯ สามารถใชงานได
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูใชงานสามารถใชประโยชนของคอมพิวเตอรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน

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

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/ จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช

ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุและอุปกรณเครือขาย 50,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการใชงาน
9.2 เครื่องคอมพิวเตอรภายในวิทยาลัยฯ สามารถใชงานได
9.3 บุคลากรและผูเรียนไดใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรภายในวิทยาลัยฯ อยางคุมคา
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

218

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการที่ 52
โครงการเชาคูสายเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 11 ใหการนํา ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการ 15 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของ
สถานประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 5 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนนําเทคโนโลยีและสื่อตางๆ มาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
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3.6 ความอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจ จุบั น วิทยาลั ยเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ได รับ การจัด สรรระบบ
อินเตอรเน็ตแบบคูสายเชา (Leased Line) ความเร็ว 10 Mbps ในเครือขาย MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ไดนําไปใชงานเปนงานเปนเครือขายของเครื่องแมขายตางๆ และบางงานที่จําเปนตองใชเครือขาย MOENet ซึ่ง
วิทยาลัยฯ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ แตระบบดังกลาวไมเพียงพอตอปริมาณการใชงาน จึงไดเพิ่มระบบเครือขายแบบ
คูสายเชา (Lease Line) ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ความเร็ว 30 Mbps/30 Mbps ซึ่งมี
ค าบริ การเดื อนละ 15,000 บาท สํ า หรับ การใหบ ริการอิ น เตอรเน็ตส ว นใหญของวิ ทยาลัย จําเปน ตองจัดสรร
งบประมาณเพื่อใชเปนคาบริการ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเชาคูสายระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับองคขนาดใหญ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีเครือขายอินเตอรเน็ตแบบคูสายเชาความเร็วสูง รองรับปริมาณผูใชทั้งวิทยาลัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การใชงานอินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพและความเร็วสูงขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน

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

ส.ค.

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/ จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.4 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช

ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท ไดแก
8.1 คาบริการอินเตอรเน็ต 180,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้น
9.2 มีการใชประโยชนของเครือขายอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมากขึ้น
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

221

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการที่ 53
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการจัดทําคูมือวิจัย 5 บท
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 11 วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐและหุนยนต)
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 4 เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ และเปนที่พึ่งของชุมชน
เปาประสงคขอที่ 8 งานบริการวิชาการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 7 สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ 1 สงเสริมพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาอาชีพในชุมชน

2. ลักษณะโครงการ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืงานวิจัยของ
ผูเรียน
2 ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของครู
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การพ
ผลิตและการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทยและนโยบายของรัฐดานการศึกษา
ที่ส นั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งทุ น ป ญ ญาของชาติ นั้ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงตองทําแผนงาน/โครงการโดยเนนใหครูและนักศึกษา ที่มีสวนรวมในการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐตอยอดอาชีพการถายทอดเทคโนโลยี มุงสูการนําไปใช ดังนั้นงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐจึงทําทําโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย ดวยการใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักกับครูและ
นักเรียน นักศึกษาใหมีทักษะการวิจัยและการเรียนการสอนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการตอยอดอาชีพ
ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของวิทยาลัยฯ อยางมี
คุณภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยใหนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสรางนักเรียน นักศึกษา ใหมีความตระหนักในการทําวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเรียนและมุงเนน
การทําวิจัยอยางมีคุณภาพ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา รอยละ 80 มีความรูทักษะในการวิจัย
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเรียนที่มุงเนนคุณภาพการวิจัยไมนอย
กวา 1 เรื่อง ตอปการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา นําความรูที่ไดรับไปทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. ขออนุญาตดําเนินการ/
แตงตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมวางแผน/
ประชาสัมพันธ
3. ดําเนินจัดรูปเลมวิจัย 5บท
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/คาใชสอย 200 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ อยางเหมาะสมดวย
9.2 ผลจากการวิจัยสรางเจตคติ การยอมรับและชวยสรางภาพลักษณที่ดีในการใหกับผูเรียนดานอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
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โครงการที่ 54
โครงการ กิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียนและครู เผยแพร
ในงานวันวิชาการและตอเรือปริทรรศน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
- เจาหนาที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 11 วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐและหุนยนต)
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 4 เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ และเปนที่พึ่งของชุมชน
เปาประสงคขอที่ 8 งานบริการวิชาการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 7 สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ 1 สงเสริมพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาอาชีพในชุมชน
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
2 ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของครู
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ
และของครู จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร
ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันและรับรางวัลหรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัดภาค และชาติ ตลอดจนไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ มีหนาที่ตามภาคกิจหลัก 1) สงเสริม สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชนและทองถิ่น 2) วิเคราะหวิจัย
และประเมินผลการใชหลักสูตรผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใชเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑทางการ
ศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใชอาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 3) รวบรวมและเผยแพรผลการวิเคราะห วิจัยและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐการพัฒนาสถานศึกษาการบริหารและการพัฒนาวิชาชีพ
รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ จึง
ไดกําหนดโครงการกิจกรรมแสดงผลงานทางสิ่งประดิษฐและงานวิจัยของนักเรียนและครู เผยแพรในงานวันวิชาการ
และตอเรือปริทรรศนขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อแสดงผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของนักเรียนเผยแพรให
สาธารณชนทราบ
5.2 เพื่อแสดงผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยครู เผยแพรใหสาธารณชน
ทราบ
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตอนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น
5.4 เพื่อเสริมภาพลักษณ ของวิทยาลัย ในการเปนนาม อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
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5.5 ใชเปนสื่อประชาสัมพันธแกสาธารณชนในการ เผยแพร ขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของวิทยาลัย ให
เปนที่แพรหลายและถูกตองในขอมูลนั้น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางานมีผลงานไมนอยกวา
รอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธรรณชน
6.1.2 ครู นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีผลงานไมนอยกวารอยละ 50
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 60 ของนักศึกษาทั้งหมด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาเขารวมจัดแสดงและเผยแพรผลงานดวยความรู ความสามารถ ภายใต
คําแนะนําของครูที่ปรึกษาผลงาน
6.2.2 ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯ เพื่อใหสาธรณชนและกลุมเปาหมายไดทราบ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. แตงตั้งคณะกรรมการ /
ประชุมวางแผน/คําสั่ง
2. ดําเนินโครงการ
3. ประเมินผล
4. รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน ............................................................................ งบ ..............................................................
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น.......................................................บาท ไดแก
8.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
8.2 …………………………………………..…………………………………………………………………………………
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมจัดแสดงและเผยแพรผลงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครูมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
9.3 วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
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โครงการที่ 55
โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานประกันคุณภาพฯ ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํางานรวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 34. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 15. เปนสถาบันการศึกษาที่มุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
กลยุทธที่ 3. พัฒนาสถานศึกษา
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใชเปนเปาหมายการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในตอเนื่อง
เปนประจําทุกป
งานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช ไดดําเนินการใหมีการจัดทําการรายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และ
ระดับสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการดังกลาวขางตนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงตองมีการเตรียมวัสดุสํานักงานใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ในระดับสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา และ
ระดับบุคคล ประจําปการศึกษา 2558
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมอุปกรณ ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับ
สถานศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานการประเมิน ตนเองเป นรู ป เลมของครูผูสอน แผนกวิช า และสถานศึกษา ประจํ าป
การศึกษา 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้งระดับบุคคล แผนกวิชา และสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน)
เดือน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2558 – สิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ไดแก
8.1 วัสดุสํานักงาน
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 รายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากรายงานการประเมินตนเอง ทุกระดับ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ
10.3 จากความพึงพอใจของ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 56
โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการที่ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 34. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงคที่ 15. เปนสถาบันการศึกษาที่มุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
3.5 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
2. ลักษณะโครงการ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใชเปนเปาหมายการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตอเนื่องเปนประจําทุกป
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ไดจัดทําโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชาขึ้น ในวันที่
24 - 25 กุ ม ภาพั น ธ 2559 ณ ห อ งประชุ ม กนกนารี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช เพื่อใหทุกฝายมีความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ทั้งระดับบุคคล และระดับ
แผนกวิชา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางความเขาใจการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหกับ ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เขารวมโครงการไมต่ํากวา รอยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองมากยิ่งขึ้น
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
5. รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ไดแก
8.1 วัสดุสํานักงาน
6,748 บาท
8.2 คาพาหนะวิทยากร
2,952 บาท
8.3 คาที่พักวิทยากร (1,200*2คืน*2คน)
4,800 บาท
8.4 คาของที่ระลึกวิทยากร (1000*2ชิ้น)
2,000 บาท
8.5 คาอาหารวาง (2*25*80)
4,000 บาท
8.6 คาอาหารกลางวัน (1*50*80)
4,000 บาท
8.7 คาปายไวนิล
500 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากการรายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล และระดับแผนกวิชา ปการศึกษา 2558
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ
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โครงการที่ 57
โครงการบริจาคโลหิต ประจําภาคเรียนที่ 2 /2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 6.อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 4.สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 4.ศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 5.ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 7.องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพใบการบริหารความเสี่ยง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริจาคโลหิต คือการเก็บโลหิตจากผูมีความประสงคจะบริจาค แลวนําโลหิตดังกลาว ผานขบวนการ
คัดกรอง หากมีคุณสมบัติที่ดีจะถูกนําไปเก็บใน ธนาคารโลหิต หรือสงไปยังโรงพยาบาล ตางๆ เพื่อนําออกมาใชใน
ยามฉุกเฉิน การบริจาคโลหิต สามารถทําไดทุกๆ 3 - 4 เดือน ตามความเหมาะสมของสภาพรางกายของบุคคลที่
จะบริจาค ซึ่งผูบริจาคจะตองมีคุณสมบัติ ประกอบกับสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ซึ่งมีหนวยเคลื่อนที่บริการในการ
รับบริจาคโลหิต หรือสามารถบริจาคไดที่ศูนยรับบริจาคประจําจังหวัด ของสภากาชาดไทย
1

1

1

1

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาในการบริจาคโลหิต
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดบริจาคโลหิต ทุกๆ ป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.1.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
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6.1.2 เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลยาเสพติด ซึ่งจะทําใหรางกายแข็งแรงยิ่งขึ้นและ
ตานทานตอโรคที่จะเกิดขึ้นได
6.1.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดทราบผลการตรวจสุขภาพของแตละบุคคลที่ชัดเจน
6.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.2.1 นักศึกษาเขารวมปริมาณ จํานวน 120 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท ไดแก
8.1 คาใชสอย/คาวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรับบริการทางดานสุขภาพที่ดี
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในวิทยาลัย ฯ
9.3 นักเรียน นักศึกษา รูสึกมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานสวัสดิการฯ
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โครงการที่ 58
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ประจําปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 6.อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 4.สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 7.องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
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เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพใบการบริหารความเสี่ยง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาซึ่งเปน
ทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีความคาดหวังวานักเรียน
ตองเปนคนเกงที่ดี มีความสุข งานพยาบาลถือวาเปนสวนชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีดังคํากลาวที่วารางกายแข็งแรงยอมมีจิตใจที่สดชื่นแจมใส สุขภาพที่ดีและแข็งแรงดังนี้ เมื่อนักเรียน
นักศึกษามีรางกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีก็พรอมที่จะรวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดดียิ่งตลอดไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ประจําป
การศึกษา 2558 ทั้งหมดมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไมคาดฝน
5.2 การใหความคุมครองและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน ทั้งในยามที่ประสบภัยที่
รับความเสียหายตอรางกาย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,084 คนมีใชยาและเวชภัณฑไวใชงาน
6.1.2 ครู – อาจารย และบุคลากรในวิทยาลัยฯ 112 คน คนมีใชยาและเวชภัณฑไวใชงาน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา มีจิตใจที่สมบูรณและแข็งแรงพรอมที่จะทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เมษายน 2559 – สิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ไดแก
8.1 คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรับบริการทางดานสุขภาพที่ดี
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในวิทยาลัย ฯ
9.3 นักเรียน นักศึกษา รูสึกมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานสวัสดิการฯ
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โครงการที่ 59
โครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 6.อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 4.สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 7.องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
ขอที่ 6.ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ตามดําริของหนวยงาน
ภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพใบการบริหารความเสี่ยง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การตรวจสารเสพติดในปสสาวะ เปนการตรวจคัดกรองและควบคุมพฤติกรรมความเสี่ยงของนักเรียน
นักศึกษาแตละบุคคล และเปนวิธีการสืบเสาะหรือคนหาผลสารเสพติดในกลุมนักเรียน นักศึกษา การตรวจสาร
เสพติดนับวาเปนมาตรการในการปองกันและควบคุมพฤติกรรมความเสี่ยงระยะเริ่มแรกมิใหรุกรามมากขึ้น จน
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือสังคมตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดตรวจคัดกรองสารเสพติด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม จํานวน 10,84 คน
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6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา จะไดทราบถึงผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะ,ตรวจความดัน,
ตรวจวัดสายตา,ตรวจตาบอดสี,การตรวจหาหมูโลหิต,รวมทัง้ ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เมษายน 2559 – กรกฎาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 คาใชสอย/คาวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรับบริการทางดานสุขภาพที่ดี
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในวิทยาลัย ฯ
9.3 นักเรียน นักศึกษา รูสึกมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานสวัสดิการฯ
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โครงการที่ 60
โครงการปองกันอุบัติติเหตุ ประจําป 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 6.อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 4.สุภาพชนคนอาชีวะ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
ขอที่ 6.ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ตามดําริของหนวยงาน
ภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ
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เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพใบการบริหารความเสี่ยง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันนี้ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน
ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของชาติ มีการใชยวดยานพาหนะมากยิ่งขึ้น ทั้งการมาเรียนและภารกิจสวนตัว อีกทั้งยัง
เกิดอุบัติเหตุในดานอื่นๆ โดยไมคาดฝน การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกาย อัน
ทําใหนักเรียน นักศึกษาสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือตองการรับการ
รักษาตัวในสถานพยาบาล โดยแพทยที่มีใบประกอบอนุญาตโรคศิลปตามกฎหมาย วิทยาลัยฯ คํานึงถึงคาใชจาย
ของนักเรียน นักศึกษา จะตองใชสวนนี้ไมเปนภาระของผูปกครองมากเกินไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2558 ทั้งหมดมีหลักประกันเมื่อเกิด
อุบุติเหตุขึ้นเมื่อไมคาดฝน
5.2 การใหความคุมครองและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน ทั้งในยามที่ประสบภัย
ไดรับความเสียหายตอรางกาย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 10,84 คนไดรับการประกันอุบัติเหตุ
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ผูเรียนไดรับการประกันอุบัติเหตุ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาการดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เมษายน 2559 – กรกฎาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน
งบ ..................-...............
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น...........................-............................บาท ไดแก
8.1 ………………………………………………-………………………………………………………………………………
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ปญหาเรื่องคารักษาพยาบาลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดนอยลง
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการทําประกันอุบัติเหตุ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานสวัสดิการฯ
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โครงการที่ 61
โครงการประชุมผูปกครอง ทําสัญญามอบตัว
นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และ ปวส.1 ปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- อวท. /ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2. นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 28. ลดปญหาการออกกลางคัน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุดาน
เปาประสงค 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ
กลยุทธ 2) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6.ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองโลกและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนทําใหทราบถึงพัฒนาการดานตาง ๆ ซึ่งเปนความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริมพัฒนาการเรียนของผูเรียน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการประชุม ผูปกครองเพื่อทําสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหมและ
เปนแนวทางในการศึกษาทางดานการอาชีวศึกษาพบปะหารือและชวยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ
สงเสริมพัฒนาการของผูเรียนรวมกัน อีกทั้งใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบการปฏิบัติตนในการเรียนดาน
อาชีวะและการปรับทัศนคติในทางสังคมสมัยใหม ใหทันตอโลกโลกาวิวัฒนและเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวาง
ผูปกครอง ครู และนักเรียน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เพื่อไดจัดทําสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
5.3 เพื่อพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อเปนการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน
5.5 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติสังคมไทยตลอดไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจและรับทราบกฎระเบียบปฏิบัติตางๆ และสามารถปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหม
6.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 (ระดับปวช. 1 จํานวน 280 คน)
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.1 (ระดับปวช. 1 จํานวน 282 คน)
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม

ลําดับ
กิจกรรม
7.1
ประชุมผูปกครอง ระดับ ปวช.1
7.2
ประชุมผูปกครอง ระดับ ปวส.1

ผูรับผิดชอบ
อวท/กิจกรรม
อวท/กิจกรรม
ยอดรวม

งบประมาณ
6,000
6,000
12,000

ระยะเวลา
เมษายน2559
ตุลาคม 2559

สถานที่
ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ
ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ระดับปวช.1)
งบบํารุงการศึกษา (ระดับปวส.1)
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
12,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ใชสอย ประชุมผูปกครองระดับ ปวช.1
จํานวน 6,000 บาท
8.2 คาวัสดุ/ใชสอย ประชุมผูปกครองระดับ ปวส.1
จํานวน 6,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
9.2 ไดจัดทําสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
9.3 ไดพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
9.4 ไดสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน
9.5 นักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากจํานวนผูเขารวมประชุมผูปกครอง ทําสัญญามอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และ
ระดับ ปวส.1 ปการศึกษา 2559
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ

249

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการที่ 62
โครงการประชุมผูปกครอง นักศึกษา ระดับปวช. 2 - 3
และ ปวส. 2 ปการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- อวท. /ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 7. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2. นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 28. ลดปญหาการออกกลางคัน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6.ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองโลกและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประเมินผลการเรียนของนักเรียนทําใหทราบถึงพัฒนาการดานตาง ๆ ซึ่งเปนความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริมพัฒนาการเรียนของผูเรียนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการประชุม ผูปกครองเพื่อพบปะหารือและชวยกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุง แกไข และสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนรวมกัน อีกทั้งเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู
และนักเรียน
ซึ่งโครงการประชุมผูปกครอง ระดับชั้นปวช. 2 – 3 และ ปวส.2 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 จะเปนการทําความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เพื่อพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อเปนการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน
5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติสังคมไทยตลอดไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจและรับทราบกฎระเบียบปฏิบัติตางๆ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 จํานวน 249 คน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 จํานวน 186 คน
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 จํานวน 339 คน
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม

ลําดับ
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
7.1.1 ประชุมผูปกครอง ระดับ ปวช.2-3 อวท/กิจกรรม
9,100
ตุลาคม 2559
7.1.2 ประชุมผูปกครอง ระดับ ปวส.2
อวท/กิจกรรม
5,000
ตุลาคม 2558

สถานที่
ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ
ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
งบ เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ระดับปวช.2-3)
งบ เงินบํารุงการศึกษา (ระดับปวส.2)
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ใชสอย ประชุมผูปกครองระดับ ปวช.2 - 3
จํานวน 9,000 บาท
8.2 คาวัสดุ/ใชสอย ประชุมผูปกครองระดับ ปวส.2
จํานวน 5,000 บาท
9.ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 2-3 ปวส.2 จํานวน 774 คน ไดรับการปฐมนิเทศ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดมีความเขาใจแนวปฏิบัติทั้งดานการเรียนการสอน การใชบริหารตางๆ ใน
สถานศึกษา และประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1จากจํานวนผูเขารวมประชุมผูปกครอง
10.2จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 63
โครงการฝกอบรมผูนํานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการรักและเห็นคุณคาในตัวเอง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - งานปกครองและฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 น อมนํา กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยู หัวฯ ที่เ กี่ยวกั บการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9 โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มประมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
28. ลดปญหาการออกกลางคัน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีและการสื่อสารเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหไดขอมูลขาวสารทั้งทางบวกและทาง
ลบ รวมถึงตัวอยางที่ไมเหมาะสมรวมทั้งในปจจุบันการแขงขันทางเศรษฐกิจนับวันยิ่งทวีความรุนแรงจนมีผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก หากเยาวชนคนใดไมสามารถปรับตัวไดก็จะทําใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย
ตามมาเชน ปญหาการเรียน ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศเปนตน
เพื่อปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นทางงานปกครองวิทยาลัยฯ รวมกับฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อฝกอบรมผูนํานักศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะสามารถใหคําปรึกษาเบื้องตนแกเพื่อนๆ
ที่เจอปญหาได เพื่อเปนการลดปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกอบรมผูนํานักศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและทักษะในการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อน
5.2 เพื่อใหผูนํานักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะตางๆ ไปพัฒนาตนเอง พรอมนําความรูไปเผยแพรแกเพื่อน
นักศึกษาดวยกันได
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเขารวมโครงการ 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยฯ มีแกนนําดานจิตวิทยาการสามารถใหคําแนะนําเพื่อนรวมวิทยาลัยฯได
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ขั้นวางแผน
2.ขั้นดําเนินงาน
3. สรุปผลและประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
โดยงานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 แกนนํานักศึกษาจํานวนหนึ่งไดเขาอบรมดานจิตวิทยาการเพื่อเสริมความรู ทักษะ และสามารถปรับตัวกับ
สถานการณสังคมไดดี และสามารถแนะนําเพื่อนนักศึกษาได
9.2 แกนนํานักศึกษาที่ผานการอบรมไดพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดการ
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตาม
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่ 64
โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D
ในดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดและประชาธิปไตย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - งานปกครองและฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 น อมนํา กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัวฯ ที่เ กี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9 โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ยุทธศาสตร สอศ. 4 ยุทธศาสตร 10 มาตรการ 45 โครงการ
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2. เพิ่มประมาณผูเรียน
ขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
ขอที่ 7. การสรางและกระจายโอกาส
โครงการที่
28. ลดปญหาการออกกลางคัน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยการจั ดการศึกษาดา นอาชี วะศึกษามีความสําคัญตอการพัฒ นาคุณภาพของผูเรีย น เพื่อสรางองคความรู
กระบวนการคิด วิเคราะหเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการ
ฝกหั ด สามารถใช ความรู ให เ กิดประโยชน ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งเพื่อปลูกฝงและปลูก
จิตสํานึก เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักใน
บทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถดํารงชีวิตกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในสังคม
ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึงควรสงเสริมสนับสนุนกระบวนการการเรียนการสอนทางดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ดานคุณธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เพื่อใหนักศึกษาวิทยาลัยฯ มีความตระหนักถึงการเรียนรูและปฏิบัติตน
ใหเหมาะกับกระบวนการพัฒนาประเทศในยุคปจจุบัน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา สามารถแยกแยะถูกผิดและรังเกียจการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง อันเปนบอนทําลาย
ระบบประชาธิปไตย
5.3 เพื่อเปนภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดและรูจักหลีกเลี่ยงหางไกลจากยาเสพติด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดความตระหนักโทษของยาเสพติด
6.2.2 เปนการสงเสริมประชาธิปไตย
6.2.3 เปนการเสริมสรางการพัฒนาทรัพยากรภายในวิทยาลัยฯ ทั้งครูและนักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1.ขั้นวางแผน
2.ขั้นดําเนินงาน
3. สรุปผลและประเมินผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
โดยงานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

257

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ไดเขารวมโครงการและเห็นประโยชนจากขาวสารเรื่องประชาธิปไตยและแนวทางการ
รวมดํารงประชาธิปไตยอยางถูกตอง
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการเห็นประโยชนจากการตอตานภัยจากยาเสพติดอันเปนสิ่งที่บอนทําลาย
การพัฒนาประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดการ
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตาม
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่ 65
โครงการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด และตรวจสุมตรวจสารเสพติดของนักศึกษากลุมเฝาระวัง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - งานปกครองและฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 9 โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2 เพิ่มประมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
28. ลดปญหาการออกกลางคัน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งในการเก็บรวมรวมขอมูล และการตรวจคน ของงานปกครองตลอด
ปการศึกษาที่ผานมา พบวานักเรียนนักศึกษาพกบุหรี่ ไฟแช็ค เปนจํานวนมาก ซึ่งถาไมมีการปองกันและปองปราม อาจจะ
ทําใหนักเรียนนักศึกษาคิดเสพสารเสพติดประเภทอื่นๆ เชน กัญชา ยาบา ฯลฯ ดังนั้นงานเปนการปองกันจึงควรมีการเพิ่ม
การสุมตรวจสารเสพติด จากนักเรียนกลุมเสี่ยงใหมากขึ้น นอกเหนือจากการตรวจหาสารเสพติด ที่กระทําอยูแลว ภาค
เรียนละครั้ง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด ในสถานศึกษา
5.2 เพื่อเปนการเฝาระวังนักศึกษากลุมเสี่ยง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ชุดตรวจสารเสพติด จํานวน 300 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช หางไกลจากยา
เสพติด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ขั้นวางแผน
2. ขั้นดําเนินงาน
3. สรุปผลและประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
โดยงานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ไดแก
8.1 ชุดตรวจหาสารเสพติด 300 ชุดๆละ 50 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาหางไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งหลายที่กําลังระบาดในสังคมขณะนี้
9.2 นักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงและนักศึกษาปกติมีความสุขในการเรียนภายในวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประมาณผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดการ
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตาม
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่ 66
โครงการจัดทําแผนปายรณณรงคดานจราจร ยาเสพติด การแตงกาย
นักเรียนนักศึกษาที่ถูกระเบียบภายในวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานปกครองและฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํ า กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ที่เ กี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป
ขอที่ 9 โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะ
ขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ยุทธศาสตร สอศ. 4 ยุทธศาสตร 10 มาตรการ 45 โครงการ
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
ขอที่ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจ
ขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
ขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค
ข อ ที่ 1 ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ตอบสนองความต อ งการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อางถึงการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่6การบริหารความเสี่ยงและ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งในการตรวจสภาพการแตงกาย การใชรถมอเตอรไซด และการตรวจสุขภาพ
ประจําทุกเดือนและประจําป ของงานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตลอดปการศึกษา 2558 ที่
ผานมา พบวามี จํานวนที่แตงกายไมถูกระเบียบ เปนจํานวนมากและมีการไมเคารพกฎการใชรถในวิทยาลัยฯรวมถึง
มีสารใช สารเสพติดในตลอดภาคเรีย นทั้งในและนอกสถานศึ กษา ซึ่ งจากการสอบถามและสํารวจขอมูล พบวามี
นักเรียนยังไมรูระเบียบการแตงกายที่ถูกตอง และขาดการประชาสัมพันธในเรื่องการใชรถและยาเสพติด อีกสวนหนึ่ง
ครูที่ปรึกษาและเจาหนาที่งานปกครอง ขาดการตักเตือนเทาที่ควร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของครูปรึกษา
เจาหนาที่งานปกครอง และนักเรียนนักศึกษา จึงเห็นควรใหมีการทําแผนปาย แสดงรูปภาพการแตงกายปายรณ
ณรงค การใช ร ถป า ยเตื อนถึ งโทษของการใชส ารเสพติ ด ขึ้ น มาเพื่อเปน การรณณรงคป ระชาสัมพั น ธไหนักเรีย น
นักศึกษาหางไกลสิ่งอบายมุขทั้งหลาย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของครูปรึกษา เจาหนาที่งานปกครอง และนักเรียนนักศึกษาระเบียบ
การแตงกาย
5.2 เพื่อใหเกิดความเขาใจและรูทันถึงโทษของการใชสารเสพติด
5.3 เพื่อใหมีการใชรถมอเตอรไซดอยางถูกกฎระเบียบตามวิทยาลัยฯกําหนด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนปาย แสดงรูปนักเรียนและนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบ 10 แผนพรอมขาตั้ง
6.1.2 แผนปายแสดงการรณณรงคการใชรถในวิทยาลัยฯจํานวน 10 แผน
6.1.3 แผนปายและสติ๊กเกอรรณณรงคการตอตานและโทษของยาเสพติด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช มีความภาคภูมิใจ
รักษาชื่อเสียงของวิทยาลัย แตงกายถูกตองตามระเบียบ

263

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1.ประชุมวางแผน
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินงาน
5.ติดตามประเมินผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
โดยงานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณวิทยาลัยฯ งบ อุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เชิงปริมาณงาน
9.1.1 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต 15 คะแนนขึ้นไป
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช มีความประพฤติ
เรียบรอย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของวิทยาลัยฯ มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 มีแผนปาย แสดงรูปนักเรียนและนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบ 10 แผน พรอมขาตั้งแผนปาย
10.2 มีแผนปายแสดงการรณณรงคการใชรถในวิทยาลัยฯจํานวน 10 แผน
10.3 มีแผนปายและสติ๊กเกอรรณณรงคการตอตานและโทษของยาเสพติด
10.4 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เกิดความภาคภูมิใจ
รักษาชื่อเสียงของวิทยาลัย
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โครงการที่ 67
โครงการจัดทําสื่อเพื่อการแนะแนวฯ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 5.ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 7.องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
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เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเผยแพรขอมูลที่สําคัญของวิทยาลัยฯ เพื่อใหบุคคลภายนอกรับทราบขอมูลที่สําคัญตลอดจนการ
สรางความเขาใจและเจตนคติที่ดีของหนวยงาน และสถานประกอบการที่มีคุณภาพซึ่งเปนที่สนใจของนักเรียนใน
การศึกษาในวิทยาลัย ฯ อันเปนการสรางโอกาสการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งรูจักนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จึงมีความจําเปนในการจัดทําสื่อเพื่อการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอกตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประชาสัมพันธสาขาวิชาที่เปดสอน แผนการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ระบบการเรียนการ
สอน กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหหนวยงานอื่นๆไดรับทราบ
5.2เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ และสามารถเขาใจคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ
5.3เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง วางแผนการศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.4เพื่อประชาสัมพันธสรางความเขาใจและเจตคติที่ดีตอหนวยงาน สถานประกอบการและหนวยงานภายนอก
5.5 เพื่อประชาสัมพันธหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนพับแนะนําวิทยาลัยฯ จํานวน 2,000 ใบ ตอนักเรียน นักศึกษา 2,000 คน
6.1.2 โปรสเตอรประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 1,000 ใบ ตอสถานศึกษา 200 แหง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา สมัครเขาเรียนเพิ่มมากขึ้น
6.2.2 มีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /แผนพับ/โปรสเตอร
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มาสมัครเรียนที่วิทยาลัยฯ มากขึ้น
9.2 มีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
9.3 มีการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัย ฯ กับบุคคลภายนอก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว
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โครงการที่ 68
โครงการแนะแนวการศึกษาตอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 1.การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเปนงานบริการที่มุงใหความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาในดานการพัฒนาตนเองดังนั้นการเผยแพร
ขอมูลที่สําคั ญของวิทยาลัย ฯ ตลอดจนการใหคําแนะนําศึกษาสายอาชีพ ขอมูลตาง ๆ ที่นักเรียนนักศึกษา ไดรั บ
สามารถใชในการตัดสินใจเลือกเรียนตามความถนัดของตนเองและวางแผนการประกอบอาชีพ ในอนาคตขางหนา และ
เพื่อใหสอดคลองกับแผนการเปดรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2559 เมื่อผูเรียนเลือกเรียนตามที่ความถนัด สามารถลด
ปญหาการลาออกระหวางเรียน ชวยใหผูเรียนปรับตัวใหเขากับการเรียนในแตละสาขาวิชาและวางแผนการศึกษาตอได
อยางเหมาะสม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประชาสัมพันธสาขาวิชาที่เปดสอน แผนการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ระบบการเรียนการ
สอน กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ ใหหนวยงานอื่น ๆ ไดรับทราบ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ และสามารถเขาใจคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง วางแผนการศึกษาตอไดอยาง
เหมาะสม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นกู
6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมโครงการฯ
6.1.2 จํานวนสถานศึกษาที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษา สมัครเขาเรียนเพิ่มมากขึ้น
6.2.2 มีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/คาใชสอย
10,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มาสมัครเรียนที่วิทยาลัยฯ มากขึ้น
9.2 มีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
9.3 มีการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัย ฯ กับบุคคลภายนอก
9.4 มีนักเรียน นักศึกษาลาออกระหวางเรียนนอยลง หรือไมมีเลย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการฯ/งานแนะแนว
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โครงการที่ 69
โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ปที่ 3)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 4.งบประมาณ
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 4.ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 5.ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในแต ล ะป ก ารศึ ก ษาผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราชเปนจํานวนมาก งานแนะแนวฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
ปจฉิมนิเทศเพื่อเปนการใหความรู แนะแนวทางเพื่อการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตามเปาหมายของแตละ
บุคคล และยังเปนการสรางความผูกพันระหวาง ครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษาเดียวกัน
ใหเกิดความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพือ่ ใหความรู แนะแนวทางเพื่อการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตามเปาหมายของแตละบุคคล
5.2 เพื่อสรางความผูกพันอันดีระหวางครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษาเดียวกัน
ใหเกิดความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยไดลวงเกินครู อาจารย
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับ ปวช. เขารวมโครงการ จํานวน 159 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดความผูกพันอันดีระหวาง ครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษา
เดียวกัน ใหเกิดความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุม/จัดทําคําสั่ง
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปและรายงานผล

ระยะเลาดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพที่เหมาสมตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน
9.2 มีความผูกพันอันดีระหวาง ครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษาเดียวกันเกิดความผูกพัน
รักใครสามัคคีกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว

273

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการที่ 70
โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ปที่ 2)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 4.งบประมาณ
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 5.ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
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เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในแต ล ะป ก ารศึ ก ษาผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราชเปนจํานวนมาก งานแนะแนวฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการปจฉิม
นิเทศเพื่อเปนการใหความรู แนะแนวทางเพื่อการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตามเปาหมายของแตละบุคคล และยัง
เปนการสรางความผูกพันระหวาง ครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษาเดียวกัน ใหเกิดความ
สามัคคีกันยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหความรู แนะแนวทางเพื่อการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตามเปาหมายของแตละบุคคล
5.2 เพื่อสรางความผูกพันอันดีระหวางครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษาเดียวกัน
ใหเกิดความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยไดลวงเกินครู อาจารย
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับ ปวส. เขารวมโครงการ จํานวน 198 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดความผูกพันอันดีระหวาง ครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษา
เดียวกัน ใหเกิดความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพที่เหมาสมตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน
9.2 มีความผูกพันอันดีระหวาง ครู-ศิษย สถานศึกษา-ผูปกครอง พี่-นอง รวมสถานศึกษาเดียวกันเกิดความผูกพัน
รักใครสามัคคีกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว
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โครงการที่ 71
โครงการประชุมทําสัญญาเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 4.งบประมาณ
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 21.ทุนเฉลิมราชกุมารี
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
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เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดใหมีเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาในวิทยาลัยฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2539 ในลักษณะเงินหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ.2491 โดยเริ่มดําเนินการใหกูยืมครั้งแรกในปการศึกษา 2539 ตอมารัฐบาล ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มีผลใหกองทุนใหกูยืมเพื่อศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล อยูในการ
กํ ากั บ ดู แลของกระทรวงการกลั ง ดั งนั้น วิทยาลัย ฯจํา ตองดําเนิน การเพื่ อสอดคลองกับ นโยบายดังกลาว จึ ง
จําเปนตองจัดโครงการประชุมทําสัญญาเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ตามวัตถุประสงคของรัฐบาล
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนตัวกลางคัดเลือกใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน
คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
อยางทั่วถึง
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครอง และเปนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ของชาติโดยรวมเพื่อมุงหวังใหผูกูยืมสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึก ในการชําระหนี้
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นกู
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพยสามารถเลาเรียนไดจนจบหลักสูตร
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถแบงเบาภาระทางดานการเงินของผูปกครอง
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถในการจัดการทางดานการเงินการวางแผนการใชเงิน มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และคนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ 2559 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษา สามารถเลาเรียนไดจนจบหลักสูตร
9.2 ชวยแบงเบาภาระทางดานการเงินของผูปกครอง
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบการจัดการวางแผนทางการเงิน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว

279

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการที่ 72
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. ใหม 1/2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 1.การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
นโยบายทั่วไป ขอที่ 4.งบประมาณ
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 4.ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 7.องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ องจาก นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษา จาดความรูเกี่ ย วกั บ วิท ยาลั ย เทคโนโลยีแ ละอุ ตสาหกรรมการต อเรื อ
นครศรีธรรมราช ครู-อาจารย สถานที่ และสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งการปฐมนิเทศจะเปนการทําความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ใหชัดเจน เพื่อเกิดความมั่นใจในเจตคติที่ดี ตอครู อาจารย และสถาบัน และเปนผลดีตอการศึกษาเลาเรียนตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบของสถานศึกษานําไปประพฤติไดอยางถูกตอง
5.2 เพื่อสรางความคุณเคยตอสภาพแวดลอมใหม เกิดความภูมิใจประทับใจในสถานศึกษา ครู อาจารย
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 เขารวมโครงการปฐมนิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษารูกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
6.2.2 มีความคุนเคยกับสถานศึกษานักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ มกราคม 2559 – พฤษภาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา รูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติใชไดอยางถูกตอง
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภูมใจในสถานศึกษา ครู อาจารย
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว
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โครงการที่ 73
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ใหม 1/2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 4.งบประมาณ
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสือ่ สารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 5.ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
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ขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ องจาก นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษา จาดความรูเกี่ ย วกั บ วิท ยาลั ย เทคโนโลยีแ ละอุ ตสาหกรรมการต อเรื อ
นครศรีธรรมราช ครู-อาจารย สถานที่ และสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งการปฐมนิเทศจะเปนการทําความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ใหชัดเจน เพื่อเกิดความมั่นใจในเจตคติที่ดี ตอครู อาจารย และสถาบัน และเปนผลดีตอการศึกษาเลาเรียน
ตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับรูกฎระเบียบของสถานศึกษานําไปประพฤติไดอยางถูกตอง
5.2 เพื่อสรางความคุณเคยตอสภาพแวดลอมใหม เกิดความภูมิใจประทับใจในสถานศึกษา ครู อาจารย
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 250 เขารวมโครงการปฐมนิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษารูกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
6.2.2 มีความคุนเคยกับสถานศึกษานักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ มกราคม 2559 – พฤษภาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา รูกฎระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษานําไปประพฤติใชไดอยางถูกตอง
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภูมใจในสถานศึกษา ครู อาจารย
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว
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โครงการที่ 74
โครงการติดตามภาวะผูมีงานทํา/ศึกษาตอผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 1.การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ขอที่ 2.นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1.ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ขอที่ 7.การสรางและการกระจายโอกาส
ขอที่ 8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่
ขอที่ 3.ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
ขอที่ 4.ศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
ขอที่ 22.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2.พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
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ขอที่ 2.ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอที่ 2.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 3.สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1
ป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่
มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจ
ในการจัดการศึกษาและมีความพยายามที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
ตลาดแรงงานและท องถิ่ น โดยในแต ล ะป มีผูสํา เร็จ การศึกษาเปน จํานวนมาก ซึ่งหากมีก ารติ ดตามผูสํ าเร็ จ
การศึกษา ก็ชวยใหทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการหางานทําการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา ตลอดจน
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผนการจัดการการศึกษาและการจัดทํา
แผนรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนความสามารถนําไปใชในการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเปนขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อติดตามภาวการณมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
การมีงานทํา
- สภาพการหางานทํา
- สภาพการมีงานทํา
- ความพึงพอใจในที่ทํางาน
5.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
5.3 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อศึกษาสถานภาพการศึกษาตอภายหลังที่สําเร็จการศึกษา
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมโครงการฯ ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2558
6.1.2 วิทยาลัยฯ สามารถติดตาม นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาและมีงานทํา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาเรียนจบแลวมีงานทํา หรือศึกษาตอตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเรียนฟรี/พัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ /คาใชสอย
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพที่เหมาสมตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน
9.2 วิทยาลัยฯ สามารถติดตอนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา สามารถติดตามได
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/งานแนะแนว
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โครงการที่ 75
โครงการ อบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ (4 อาชีพ สูรายได) เขาสูประชาคมอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
1.2 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
1.3 รองผูอําอวยการฝายบริหารงานทรัพยากร
1.4 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.5 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1.6 แผนกชางยนต
1.7 แผนกชางกลโรงงาน
1.8 แผนกชางเชื่อมโลหะ
1.9 แผนกชางไฟฟากําลัง
1.10 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
1.11 แผนกชางตอเรือไฟเบอรกลาส
1.12 แผนกงานจัดการโลจิสติกส
1.13 แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1.14 แผนกสามัญสัมพันธ
1.15คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 2 เพิ่มประมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 7 การสรางและกระจายโอกาส
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ขอที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา มีน โยบายในการจัดสงเสริมและพัฒ นาการอาชีว ศึกษาและ
ฝ กอบรมวิ ช าชีพ ให มี คุณภาพและได มาตรฐาน และยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานกํ าลังคนสายอาชีพ รวมทั้ งการ
ใหบริการวิชาชีพและการบริการสังคมจากการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพื่อลดรายจาย ใหประชาชนสามารถประกอบ
อาชีพและมีรายไดเพิ่ม
ดังนั้น งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ได
เล็งเห็นความสําคัญจึงดําเนินโครงการ บริการวิชาชีพ 108 อาชีพ นี้ขึ้น ตลอดเปนการพัฒนาตามมาตรฐานการกระกัน
คุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค
5.1 ผลตอประชาชน
5.1.1 เพื่อบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ ใหประชาชน ผูดอยโอกาส ชุมชน และทองถิ่น
5.1.2 สรางชองทางในการประกอบวิชาชีพตอนักเรียนนักศึกษา
5.1.3 เพื่อสรางงานและพัฒนาอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน ผูดอยโอกาส
5.2 ผลตอนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษา
5.2.2 เพื่อฝกนักเรียน นักศึกษาใหมีทักษะประสบการณในการบริการวิชาชีพและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
5.3 ผลตอเศรษฐกิจในภาพราม
5.3.1 ประชาชนไดรับความรูและสามารถนําไปประกอบอาชีพได
5.3.2 สามารถเพิ่มรายไดใหแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑของ
ระลึกใหชุมชนไดดวย
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6. เปาหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รอยละ 80 ไดเขารวมโครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชน ผูดอยโอกาสมีความรู มีทักษะประสบการณในงานอาชีพที่เขาฝกอบรม และสามารถ
นําความรู ทักษะประสบการในงานอาชีพที่เขาฝกอบรมไปสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับครัวเรือนเพิ่มขึ้นได
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ในสาขางานที่ฝกอบรมฯ มีความรู ทักษะประสบการณ ในการบริการวิชาชีพสู
สังคมและมีรายไดระหวางเรียน
7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินงานจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 8- 9 มกราคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
เงินจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 13,000 บาท ไดแก
หมวดรายจาย
จํานวนเงิน
จํ า นวน
งบเรียนฟรี
หนวย
งปม.
อุดหนุน
เงิน
อื่นๆ
คา
พัฒนา
รายการ
รายได
หนังสือ ผูเรียน
- วิชาชีพขนมไทย
บาท
3,000
- วิ ช า ชี พ ลู ก ชิ้ น อ บ บาท
3,000
สมุนไพร
- วิชาชีพชาไขมุก
บาท
- วิชาชีพการประกอบ บาท
อาหาร (ขาวผัด NASIC)
รวมเปนเงิน
บาท

3,000
4,000
13,000

หมาย
เหตุ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
9.1 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพที่เขา ฝกอบรม
9.2 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางรายไดใหแกครอบครัว
9.3 ไดสรางงาน พัฒนาอาชีพผูดอยโอกาสในชุมชนและทองถิ่นใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
9.4 ชวยแกปญหาความยากจนใหกับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
ผลลัพธ
สามารถนําเอาความรูและทักษะประสบการณในงานอาชีพที่ไดเขาฝกอบรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในครอบครัวและชุมชนไดและสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนได
9.1 ผูเรียนมีวัสดุ อุปกรณ ในการเรียนการสอน
9.2 ผูเรียนไดเรียนครบตามรายการวิชาในหลักสูตรระดับตางๆ ของแตละรายวิชา
9.3 ผูเรียนไดมรโอกาสไดปฏิบัติงานจริงในสภาพที่เปนจริงภายใตการควบคุมของผูสอน
9.4 เกิดผลผลิตจากการเรียนการสอนและสามารถจําหนายใหประชาชนในทองถิ่นได
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
เครื่องมือประเมินผล
:
ระยะเวลาในการประเมินผล
:
ประเมินการจัดการ
:
ผูติดตาม
:

การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ผูเขารวมโครงการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่ 76
โครงการอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
1.2 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
1.3 รองผูอําอวยการฝายบริหารงานทรัพยากร
1.4 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.5 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1.6 แผนกชางยนต
1.7 แผนกชางกลโรงงาน
1.8 แผนกชางเชื่อมโลหะ
1.9 แผนกชางไฟฟากําลัง
1.10 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
1.11 แผนกชางตอเรือไฟเบอรกลาส
1.12 แผนกงานจัดการโลจิสติกส
1.13 แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1.14 แผนกสามัญสัมพันธ
1.15 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 2 เพิ่มประมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 7 การสรางและกระจายโอกาส
โครงการที่
12. Fix it center
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ขอที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีน โยบายในการจัดสงเสริมและพัฒ นาการอาชีว ศึกษาและ
ฝ กอบรมวิ ช าชีพ ให มี คุณภาพและได มาตรฐาน และยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานกํ าลังคนสายอาชีพ รวมทั้ งการ
ใหบริการวิชาชีพและการบริการวิชาชีพและการบริการสังคมจากการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพื่อลดรายจาย ให
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
ดังนั้น งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช จึง
ไดดําเนินการโครงการ บริการวิชาชีพ 108 อาชีพ นี้ขึ้น ตลอดเปนการพัฒนาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน ที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายนอก ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการใหบริการหรือวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
5. วัตถุประสงค
5.1 ผลตอประชาชน
5.1.1 เพื่อบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ ใหประชาชน ผูดอยโอกาสใน ชุมชน และทองถิ่น
5.1.2 สรางชองทางในการประกอบอาชีพผลตอนักเรียนนักศึกษา
5.1.3 เพื่อสรางงานและพัฒนาอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน ผูดอยโอกาส
5.2 ผลตอนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษา
5.2.2 เพื่อฝกนักเรียน นักศึกษาใหมีทักษะประสบการณในการบริการวิชาชีพและการทํางานรวมกับผูอื่น
5.3 ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนไดรับความรูและสามารถนําไปประกอบอาชีพได
5.3.2 สามารถเพิ่มรายไดใหแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑของที่
ระลึกในชุมชนไดดวย
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รอยละ 80 ไดเขารวมโครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชน ผูดอยโอกาสมีความรู มีทักษะประสบการณในงานอาชีพที่เขาฝกอบรม และสามารถนํา
ความรู ทักษะประสบการณในงานอาชีพที่เขาฝกอบรมไปสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับครัวเรือนเพิ่มขึ้นได
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ในสาขางานที่เปดฝกอบรมฯ มีความรู ทักษะประสบการณ ในการบริการวิชาชีพ
สูสังคมและมีรายไดระหวางเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/ จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ มกราคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ เขตอําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
เงินจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณเงินปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 70,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
9.1 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพที่เขาฝกอบรม
9.2 ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางรายไดใหแกครอบครัว
9.3 ไดสรางงาน พัฒนาอาชีพผูดอยโอกาสในชุมชนและทองถิ่นใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
9.4 ชวยแกปญหาความยากจนใหกับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
ผลลัพธ
สามารถนําเอาความรูและทักษะประสบการณในงานอาชีพที่ไดเขาฝกอบรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในครอบครัวและชุมชนไดและชุมชนไดและสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนได
9.1 ผูเรียนมีวัสดุ อุปกรณ ในการเรียนการสอน
9.2 ผูเรียนไดเรียนครบตามรายวิชาในหลักสูตรระดับตางๆ ของแตละวิชา
9.3 ผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติงานจริงในสภาพที่เปนจริงภายใตการควบคุมของผูสอน
9.4 เกิดผลผลิตจากการเรียนการสอนและสามารถจําหนายใหประชาชนในทองถิ่นได
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
:
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล :
10.3 ประเมินการจัดการ
:
10.4 ผูติดตาม
:

การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ผูเขารวมโครงการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการที่ 77
โครงการจิตอาสาพัฒนาและอาชีวะบริการ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
- หัวหนางานกิจกรรม
- ชมรมแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 10 : การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1) ใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู
ขอที่ 3) ใหครูจัดกิจกกรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14) ใหลดภาระงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
นโยบายเฉพาะขอที่ 2) อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ
ขอ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ 3) บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชน
และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามาตรฐานวิชาชีพ 2) พัฒนาให
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน 4) เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ ผูรับบริการ และเปนที่พึงของชุมชน
เปาประสงคขอที่ 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม 2) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม สิ่งแวดลอม เปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองใหความสําคัญ การสรางจิตสํานึกใหเกิด
ความรับผิอชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเยาว การสงเสริมใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรมอาสาชวยเหลือสังคมดานวิชาชีพตอหนวยงานราชการ โรงเรียน วัด มัสยิด บริการอาชีพตอชุมชน แมนแตการ
ทํานุบํารุงอนุรักษสิ่งแวดลอม ลวนถือเปนกิจกรรมที่จําเปน และเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการสรางจิตสํานึกรับผิดชอบให
เกิดขึ้นกับนักศึกษา อีกทั้งยังเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอีกมาก
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมนักศึกษา ไดทํากิจกรรมปลูกตนไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมราช
5.2 เพื่อสงเสริมนักศึกษา ไดนําวิชาชีพบริการชุมชน
5.3 เพื่อสงเสริมนักศึกษา ใหมีจิตสาธารณะ จิตอาสามีจิตเมตตารูคุณคาการใหโดยไมหวังผลตอบแทน
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา เขารวมปลูกตนไม (ปลูกปา) จํานวน 20 คน
6.1.2 นักเรียนนักศึกษา เขารวมบริการวิชาชีพสูชุมชน จํานวน 20 คน
6.1.3 นักเรียนนักศึกษา เขารวมบริจาคโลหิตใหกับเหลาสภากาชาด จํานวน 20 คน
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.2.1 ปลูกตนไมภายในสถานศึกษาและภายนอกรวมกับองคกรอื่นๆ
6.2.2 บริการติดตั้งและซอมระบบไฟฟาแสงสวาง แกโรงเรียน วัด มัสยิด
6.2.3 เหลาสภากาชาดไดรับโลหิตเพื่อการชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย
6.2.4 นักศึกษา/ครู เขารวมโครงการ 80 %
6.2.5 ความพึงพอใจของผูไดรับบริการอยูในระดับมาก
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7. กิจกรรมหรือ ขั้นตอนในการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียน วัด มัสยิด หนวยงานราชการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปน
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/คาใชสอยในการบริการโรงเรียน วัด มัสยิด จํานวน 2,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ชุมชนมีปาชายเลนเพิ่มขึ้น
9.2 หนายงานและชุมชนไดรับการบริการวิชาชีพ
9.3 เหลากาชาดไดรับโลหิตไปชวยเหลือผูปวย
9.4 นักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะมีความยินดีตอการเปนผูให
9.5 นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เครื่องมือประเมินผล
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
10.4 ผูติดตามผล

: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
: ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
: ผูเขารวมโครงการ
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา/งานกิจกรรม
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โครงการที่ 78
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ทําบุญแผนกชางยนต)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 คณะกรรมการองคการวิชาชีพชางยนต
1.2 คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยหนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส วนที่ 1 น อ มนํ า กระแสพระราชดํา รั สของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่เ กี่ยวกับการปฏิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงค 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ 1. สงเสริมพัฒนาครูบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ลักษณะโครงการ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน จิตที่ไดรับการพัฒนาเปนการดีแลว ยอมรักษาความสงบสุขสงบใจไวได
แมแตยามที่ตองเผชิญกับปญหา เพราะสามารถรับรูทันตอกิเลสตางๆ ที่เขามา และการพัฒนาจิตใจของเพื่อน
สมาชิกนักเรียน ในแผนกชางยนตใหมีความสํานึกในบาป บุญ คุณ โทษ เพื่อเปนภูมิคุมกันตนเองจากโรครายทาง
สังคม คณะกรรมการชมรมวิชาชีพชางยนต จึงจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ทําบุญแผนกชางยนต) ขึ้น
โดยในกิจกรรมนั้นไดนิมนตพระเพื่อถวายภัตตาหารเพล ใหศรีใหพร แกคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
คุณคาดานจิตใจ สรางความเปนสิริมงคลแกนักเรียน นักศึกษา คณะครูแผนกชางยนต และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมการรวมบุญ ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทย (3D) ดังนั้นทางชมรมวิชาชีพชางยนตจึงจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ทําบุญแผนกชางยนต) ขึ้น
5. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยตามนโยบาย 3 D
1.2 เพื่อเปนสิริมงคลแกนักเรียน นักศึกษา และคณะครู
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต (ปวช. 188 คน ปวส. 203 คน ป.ตรี 23 คน) จํานวน 414 คน
6.1.2 คณะครูแผนกวิชาชางยนต
จํานวน 17 คน
6.1.3 คณะครูและเจาหนาที่ วทอ.นศ.
จํานวน 35 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ตอบสนองนโยบาย ดานคุณธรรมและความเปนไทย
6.2.2 นักศึกษา คณะครูแผนกวิชาชางยนต หนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช มีจิตใจดีงามเปนสิริมงคลและเกิดความสัมพันธอันดีภายในแผนกวิชาชางยนต
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการขออนุมัติ
2. เตรียมการ ประสานงาน/คําสั่ง
3. ดําเนินการ
4. ประมาณผล
5. สรุปผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียนและงบบํารุง
การศึกษา เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,490 บาท ไดแก
8.1 คาอาหาร/คาน้ําดื่ม (188 คน × 35 บาท ปวช.)
6,580 บาท
8.2 คาอาหาร/คาน้ําดื่ม (203 คน × 35 บาท ปวส.)
7,105 บาท
8.3 คาอาหาร/คาน้ําดื่ม (23 คน × 35 บาท ป.ตรี)
805 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีความเปนสิริมงคลในการปฏิบัติงานของครูและการเรียนของนักศึกษา
9.2 สมาชิกมีสภาพจิตใจและแนวคิดที่ดีตอการดําเนินชีวิต
9.3 มีความสัมพันธอันดีภายในแผนกวิชาชางยนต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารการลงทะเบียน
10.2 การสังเกต/แบบสอบถาม
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โครงการที่ 79
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรางระเบียบวินัยนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี
ตามโครงการความรวมมือเพื่อผลิตกําลังคนดานพาณิชยนาวี ประจําปการศึกษา 2559 (รับนองเขาหอ)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.2 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.3 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.4 นายบุญฤทธิ์ แกวสง
ผูดูแลหอพัก
1.5 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.6 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.7 นายนฤชัย ชมภูนุช หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส วนที่ 1 น อ มนํ า กระแสพระราชดํา รั สของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่เ กี่ยวกับการปฏิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํา
นักเรียน และครูออกนอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมที่มี่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน ควร
สงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4.3 ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมใหทรุดโทรมอยางตอเนื่อง
นโยบายเฉพาะขอที่ 2.4 แกไขปญหาหารทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสราง
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน นักศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 5. สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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3.5 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10) บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 : เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 2) สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช มีนโยบายใหนักเรียนเดินเรือพาณิชย
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟา และหลั กสูต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต เขาพักอาศัย ณ หอพัก PSL ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา เพื่อฝกใหนักเรียนเรียนรูถึงการอยูรวมกันเปนหมู
คณะ และเปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่กับรุนนอง แผนกวิชาพาณิชยนาวีจึงจัดโครงการรับนองเขาหอขึ้น
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 รับนองเขาหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย
5.2 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม ตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ ๑
จํานวน 20 คน
6.1.2 นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ ๒
จํานวน 11 คน
6.1.3 นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ ๑
จํานวน 20 คน
6.1.4 นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ ๒
จํานวน 19 คน
6.1.5 ครู เจาหนาที่ และคณะกรรมการ อชท. (โดยประมาณ) จํานวน 10 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกตองดีงาม รูจักแบงปน ไมเอาเปรียบผูอื่น ไม
เอาเปรียบธรรมชาติ มีระบบที่ดี มีกฎ มีระเบียบ เอื้อตอการทํางานเปนทีม ไมเอาแตแขงขันกันเอง แตตอง
รวมมือกัน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ หองประชุมกนกนารี อาคาร PSL
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000 บาท
ไดแก
8.1 คาอาหารและเครื่องดื่ม 80 คนX50 บาทX1มื้อ
เปนเงิน 4,000 บาท
8.3 คาไวนิลโครงการ
เปนเงิน 1,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีความรูสึกที่ดีทั้งกาย วาจาและใจ
9.2 นักศึกษามีจิตใจโอบออมอารี รูจักสามัคคี เปนเยาวชนที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ

ก.ย.
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โครงการที่ 80
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรางระเบียบวินัยนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี
ตามโครงการความรวมมือเพื่อผลิตกําลังคนดานพาณิชยนาวี ประจําปการศึกษา 2559 (ชวยเหลือชุมชน)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.8 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.9 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.10 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.11 นายบุญฤทธิ์ แกวสง ผูดูแลหอพัก
1.12 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.13 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.14 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส วนที่ 1 น อ มนํ า กระแสพระราชดํา รั สของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่เ กี่ยวกับการปฏิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํา
นักเรียน และครูออกนอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมที่มี่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน ควร
สงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4.3 ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมใหทรุดโทรมอยางตอเนื่อง
นโยบายเฉพาะขอที่ 2.4 แกไขปญหาหารทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสราง
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน นักศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 5. สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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3.6 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10) บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 2) สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบาย
นอกเหนือจากการมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาดานวิชาชีพมีสมรรถนะในดานวิชาชีพอยางแทจริง ภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษา มีองคความรู ทักษะ และการรูจักใชชีวิต ในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพแลว สิ่งสําคัญที่ควบคูกับการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา อันจะสงผลใหนักศึกษาเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เปนเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของชุมชน จึงไดจัด
โครงการนี้ขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดคํานึงถึงการพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 ชวยเหลือชุมชน พัฒนาวัด เก็บขยะแมน้ําปากพนัง
5.2 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม ตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ ๑
6.1.2 นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ ๒
6.1.3 นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ ๑
6.1.4 นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ ๒
6.1.5 ครู เจาหนาที่ และคณะกรรมการ อชท. (โดยประมาณ)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20
11
20
19
10

คน
คน
คน
คน
คน

307

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกตองดีงาม รูจักแบงปน ไมเอาเปรียบผูอื่น ไม
เอาเปรียบธรรมชาติ มีระบบที่ดี มีกฎ มีระเบียบ เอื้อตอการทํางานเปนทีม ไมเอาแตแขงขันกันเอง แตตอง
รวมมือกัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วัดสุชาโต ต.ปากพนังฝงตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
5,000 บาท
ไดแก
8.1 คาอาหารและเครื่องดื่ม 80 คนX50 บาทX1มื้อ
เปนเงิน 4,000 บาท
8.2 คาวัสดุ
เปนเงิน 1,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีความรูสึกที่ดีทั้งกาย วาจาและใจ
9.2 นักศึกษามีจิตใจโอบออมอารี รูจักสามัคคี เปนเยาวชนที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการที่ 81
โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (วันปยมหาราช ประจําป 2558)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- คณะกรรมการองคการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 1 การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับกับการเรียนการสอนของครู และ
นักเรียน
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความมีสวนรวมของทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10. บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3. ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจใน
การประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ 2. สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล/ที่มาและความสําคัญของปญหา/สถานการณในพื้นที่
การจัดพิธีวางพวงมาลาวันปยมหาราช ประจําป 2558 เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอสังคมของไทย ตอ
สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งสังคมไทยเปนสังคมที่ยึดมั่นตอสถาบันหลักของชาติ กลาวคือสถาบันชาติ พระศาสนาและ
พระมหากษัตริยอยูคูสังคมไทยมายาวนาน จึงทําใหสังคมไทยมีความรักและผูกพันกับสถาบันหลักของชาติ เปนอยาง
มากการปลูกฝงและขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมที่สงเสริมและเสริมสราง
ใหเปนคนมีความสามัคคี
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อใหวิทยาลัยไดมีสวนรวมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีเปนราชสักการะตอพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
5.2 เพื่อใหบุคลากรไดแสดงถึงความมีความกตัญูกตเวทีตอพระองคทานที่มีพระมหากรุณาธิคุณตอ
มหาวิทยาลัยในฐานะองคสถาปนา
5.3 เพื่อใหบุคลากรไดรวมจรรโลงสังคมแหงคนดี มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
6.1.1 เพื่อเปนการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยและปลูกจิตสํานึก ใหเด็ก
เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญ
6.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.2.1 ดานบุคคล ผูบริหาร คณะครู และนักศึกษา จํานวน 50 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค. กย.
กิจกรรม
1.เสนอโครงการ
2.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
3.ดําเนินโครงการ
4.ประเมินผลโครงการ
5.รายงานตามโครงการ
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ริมเขื่อนแมน้ําปากพนัง
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท ไดแก
8.1 คาพวงมาลา
2,000 บาท
8.2 คาวัสดุ/คาใชสอย
500 บาท
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
9.1 วิทยาลัยไดมีสวนรวมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีเปนราชสักการะตอพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมในสังคม
9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดสรางชื่อเสียงใหกับทางวิทยาลัยฯ
10. การติดตามประเมินผล
10.1 ใชการสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค
10.2 แบบสอบถามผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 82
โครงการเสริมสรางความพรอมเพื่อรับการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการดําเนินงาน อวท./งานกิจกรรม
- คณะกรรมการบริหาร อวท.
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 1 ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลั ยฯ ไดจัดตั้ง องค การนักวิชาชีพในอนาคตแห งประเทศไทยในระดับวิทยาลัยฯขึ้นเพื่ อ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดีในดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนคนเกงวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ การดําเนินงานกิจกรรมตางๆนั้น จะตองเปนไปตามระเบียบแบบแผน และสอดคลองกับขอกําหนด
ในการประเมินมาตรฐานองคการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาจะแตงตั้งคณะกรรมการมาประเมินทุกๆป และในป
การศึกษา 2558 นี้ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ตอเรือนครศรีธรรมราช จะตองเขารับการประเมินในวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2558 อีกทั้งสํานักงาน อวท.
หนวย วทอ.นศ. จึงมีความจําเปน ที่จะตองจั ดหาอุปกรณที่เกี่ยวข องและอุป กรณเครื่องอํานวยความสะดวก
ภายในสํานักงานใหเหมาะสม และจะตองจัดเตรียมสมาชิก คณะกรรมการดําเนินงาน กรรมการบริหาร ครู และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เตรียมรวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับตัวบงชี้ในการพิจารณา ตามขอกําหนดในการประเมิน
องคการมาตรฐานดีเดน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ เครื่องอํานวยความสะดวกภายในสํานักงานองคการฯ ใหเพียงพอและ
สอดคลองกับตัวบงชี้ในการประเมินฯ
5.2 เพื่อจัดเตรียม รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตางๆใหสอดคลองแตละตัวบงชี้ของ
การประเมินหนวยมาตรฐาน อวท.
5.3 เพื่อซักซอมทําความเขาใจวิธีการนําเสนอ ชี้แจงขอมูลตอคณะกรรมการประเมินฯ
5.4 เพื่อติดตามนิเทศใหคําแนะนําแกสมาชิก อวท. คณะกรรมการดําเนินงานฯ กรรมการบริหารฯ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ใหไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการกิจกรรมตามรูปแบบของการประเมิน องคการฯ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อุปกรณประกอบในสํานักงาน อวท. รวมทั้งปายตางๆครบตามตัวบงชี้ในการประเมิน
มาตรฐาน
6.1.2 คณะกรรมการดําเนินงานฯ กรรมการบริหารฯ ครูบุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก ปายมีขนาดตามมาตรฐานและครบตาม
ขอกําหนดของการประเมิน
6.2.2 คณะกรรมการดําเนินงานฯ กรรมการบริหารฯ บุคลากรที่เกี่ยวของ มีความรูเกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินงานกิจกรรมตามรูปแบบของการประเมิน องคการฯ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แตงตั้งกรรมการ/ประชุม/วางแผน
3 ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4 สรุปผล/ประเมินผล
5 รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ สํานักงาน อวท. หนวย วทอ.นศ.

กค

สค กย

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
21,500 บาท ไดแก
8.1 คาของที่ระลึก
1,500 บาท
8.2 คาวัสดุ/คาใชสอย
20,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สํานักงาน อวท. มีอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกครบครันตรงตามตัวบงชี้การ
ประเมิน
9.2 แฟมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตางๆสอดคลองกับตัวบงชี้ พรอมรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ
9.3 คณะกรรมการดําเนินงาน อวท. มีความมั่นใจในการชี้แจง นําเสนอขอมูลตอ
คณะกรรมการประเมิน
9.4 คณะกรรมการดําเนินงานฯ ครูที่ปรึกษาชมรม บุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูในวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมตามรูปแบบของการประเมินองคการ
9.5 ความพึงพอใจของคณะกรรมการดําเนินงาน อวท. ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของอยูในระดับ
มาก
9.6 ผลการประเมินองคการฯ มาตรฐานดีเดนอยูในเกณฑผาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล
: เสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผลการประเมินการจัดสํานักงาน อวท.และผลการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมิน
10.4 ผูติดตามผล
: เลขานุการองคการฯ/ครูที่ปรึกษาองคการฯ
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โครงการที่ 83
โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ( 5 ธันวาคม )
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - งานกิจกรรม ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 1 การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับกับการเรียนการสอนของครู และ
นักเรียน
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 1. นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความมีสวนรวมของทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10. บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3. ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจใน
การประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ 2. สงเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกําลังใจตลอดจนสรางความมั่นคงในอาชีพแก
บุคลากร
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเวียนมา
บรรจบครบอี ก วาระหนึ่ ง ในวั น เสาร ที่ 5 ธั น วาคม 2558 ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช ไดเขารวมกับอําเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ และใหเปนความสําคัญ ระลึกถึงพระคุณของพอ รวมทั้งไดมีโอกาสในการรวมกันแสดงความกตัญูกตเวทีดวย
การเทิดพระคุณพอ ในการนี้งานกิจกรรม ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงไดจัดโครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย (5 ธันวาคม) ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5.2 เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญและรําลึกถึงพระคุณพอของแผนดิน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเขารวมถวายพระพรชัยมงคล จํานวน 600 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ พรอมทั้งนักเรียนนักศึกษา เขารวมงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมิลผลโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 4-5 ธันวาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ โรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ไดแก
8.1 พานพุมเงิน/ทอง ขนาด 7 นิ้ว จํานวน 1 คู
เปนเงิน 2,200 บาท
8.2 สมุดกลาวรายงาน เอ 4 จํานวน 2 เลมๆ ละ 200 บาท
เปนเงิน 400 บาท
8.3 พานขนาด 36 ซม. จํานวน 2 พานๆ ละ 170 บาท
เปนเงิน 340 บาท
8.4 ผารองพาน จํานวน 2 ผืน
เปนเงิน 60 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมกันถวายพระพร และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันพอแหงชาติ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
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โครงการที่ 84
โครงการพิธีสํารวจตนเองพิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญปการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1.2 ฝายวิชาการ
1.3 องคการนักวิชาชีพฯ
1.4 ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 น อมนํา กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัวฯ ที่เ กี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9 โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร ขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของ หลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญตามหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการไดกําหนดให
นักเรียนระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชาไดเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญทั้งสองภาคเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอนได
กําหนดใหนักเรียน เรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ในภาคเรียนที่ 1 โดยใหปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือและพิธี
การตางๆ ของลูกเสือวิสามัญ และโดยระเบียบสํานักงานลูกเสือแหงชาติไดกําหนดใหลูกเสือที่จะเขามาเปนลูกเสือวิสามัญ
นั้น จะตองผานการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญมากอน 4-6 เดือน ซึ่งเรียกวาการเรียนเตรียมลูกเสือวิสามัญ
จากนั้นก็ตองผานพิธีเขาประจํากองลูกเสือจึงจะเปนลูกเสือวิสามัญไดอยางสมบูรณ
ดังนั้นการที่เตรียมลูกเสือวิสามัญจะเขามาเปนลูกเสือวิสามัญนั้นจะตองผานพิธีการทางลูกเสือวิสามัญที่เรียกวา พิธีเขา
ประจํากองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสามสีจึงจะเปนลูกเสือวิสามัญไดเพื่อปลูกฝงใหลูกเสือไดเกิดความภาคภูมิใจใน
พิธีการและเกิดความศรัทธาในกระบวนการทางลูกเสือ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมพี่นองลูกเสือใหมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5.2 เพื่อปลูกฝงใหพี่นองลูกเสือเลื่อมใสในขบวนการทางลูกเสือ
5.3 เพื่อสงเสริมใหพี่นองลูกเสือเปนผูมีระเบียบวินัยและรูรักสามัคคี
5.4 เพื่อพัฒนาพี่นองลูกเสือใหมีความสามรถในการทํางานเปนหมูคณะ
5.5 เพื่อใหพี่นองลูกเสือและนักเรียนนักศึกษาใชกฎของลูกเสือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
ลูกเสือวิสามัญ จํานวน 236 คน
ผูกํากับ ลูกเสือพี่เลี้ยง จํานวน 20 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการ
2. วางแผนเตรียมการดําเนินงาน
3. ดําเนินโครงการ
4. ประเมิลผลโครงการ
5. สรุปผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558
7.3 สถานที่ดํา เนินโครงการ คายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลั ยเทคโนโลยีและอุต สาหกรรมการต อเรื อ
นครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,700 บาท ไดแก
คาใชจาย
จํานวน จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
หนวย
งปม.
อุดหนุน
บกศ.
คาวัสดุ อุปกรณ
-คาแถบสี
(236 คนx 10 บาท)
2,360
-คาปายโครงการ
-เทียน ดอกไม
คาใชสอย
-คาอาหารเที่ยง
1 มื้อ (236 คนx 40 บาท)
-คาน้ําดื่ม + น้ําแข็ง
(236 คนx10 บาท)
-คาอาหารวาง
1 มื้อ (236 คนx10บาท
รวม

650
530
9,440

ถั่วจายตาม
จริงทุก
รายการ

2,360
2,360
17,700

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ลูกเสือวิสามัญเหลาสมุทรชวยใหลูกเสือไดรูจักกับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
9.2 ลูกเสือวิสามัญไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน
9.3 ลูกเสือวิสามัญชวยเผยแพรกิจกรรมลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหผูที่สนใจทราบ
9.4 ลูกเสือวิสามัญสรางสรรคสามัคคีในกลุมลูกเสือ
9.5 ลูกเสือวิสามัญสรางวินัยในกลุมลูกเสือ
9.6 ลูกเสือวิสามัญจะไดรูจักบทบาทของผูนําและผูตาม
10. การติดตามและประเมินผล
แบบสอบถาม
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จัดซื้ออุปกรณแขงขันทักษะ (กีตารโปรง) เพื่อใชแขงขันระดับภาค
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 85

- นายศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์ (ครูผูควบคุมวง)
- นายบุญฤทธิ์ แกวสง (ครูผูควบคุมวง)
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป ขอที่ 5.เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
นโยบายเฉพาะ ขอที่ 2.การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
ขอที่ 3.สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
ขอที่ 1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่
ขอที่ 33.สรางคานิยมอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงคขอที่ 10.บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธขอที่ 1.สงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดเขารวมแขงขันทักษะระดับ
อศจ. นครศรีธรรมราช และไดเปนตัวแทน อศจ. นครศรีธรรมราช ไปแขงขันในระดับภาคใต
จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ทางวงคนตรีโฟลคซองของวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตจัดซื้อ กีตารโปรงไฟฟา
จํานวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 4,900 บาท เพื่อใชในการฝกซอมและเตรียมความพรอมในการแขงขันในระดับ
ภาคใตตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีอุปกรณในการฝกซอมและเตรียมความพรอมในการแขงขัน
5.2 เพื่อให สามารถเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตอไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
วงดนตรีโฟลคซองของวิทยาลัยฯ มีอุปกรณใชในการแขงขัน(กีตาร โปรงไฟฟา) จํานวน 2 ตัว
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ใหคุมคาและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
6. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
7. ประชุม/จัดทําคําสั่ง
8. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เงินอุดหนุน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,800 บาท ไดแก
8.1 คาอุปกรณ
9,800 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 วงดนตรีโฟลคซองของวิทยาลัยฯมีอุปกรณที่ใชในการฝกซอมและแขงขัน
9.2 ไดเผยแพรกิจกรรมของวิยาลัยฯตอไป เพื่อความสะดวกตอการคนหาภาพการประเมินในงานตาง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3ประเมินการจัดกิจกรรม
: ผูเขารวมโครงการ
10.4ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
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โครงการที่ 86
โครงการจิตอาสาพัฒนา และอาชีวะบริการ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ชมรมอาสาพัฒนา/อวท./ งานกิจกรรม
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ ……………………………………………
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ
7. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 2 ผูสําเร็จการการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร 10
บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
และสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธขอที่ 1. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียน การสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยเฉพาะในสายอาชีพ หรือ อาชีวศึกษา นั้น
นอกจากการฝกทักษะใหแก นักเรียน นักศึกษา แลวการฝกใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตอาสาดวย
ความสมัครใจ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมนักศึกษา ไดทํากิจกรรมปลูกตนไมเพื่อ อนุรักษสิ่งแวดลอม
5.2 เพื่อสงเสริมนักศึกษา ใหมีจิตเมตตารูคุณคาการใหโดยไมหวังผลตอบแทน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมปลูกตนไม (ปลูกปา) จํานวน 50 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย จํานวน 10 คนทํากิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี
รวมกับ อ.ปากพนัง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดรวมรักษาธรรมและและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ไดรวมกิจกรรมปลูกตนไมรวมกับหนวยงานภายนอกและ
องคการอื่นๆ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ลําดับ
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ ระยะเวลา
สถานที่
7.1
กิจกรรมปลูกปาชายเลน อวท/ชมรมอาสา
1,000
โรงเรียนบานโกงโคง
7.2
กิจกรรมปลูกตนไม
ชมรมอาสา/แผนก
1,000
วิทยาลัยฯ
ภายในสถานศึกษา
วิชา
ยอดรวม
2,000
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ อุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
2,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ / คาใชสอย กิจกรรมปลูกปาชายเลน
จํานวน 1,000 บาท
8.2 คาวัสดุ / คาใชสอย กิจกรรมปลูกตนไมภายในสถานศึกษา จํานวน 1,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ชุมชนมีปาชายเลนเพิ่มขึ้น
9.2 สถานศึกษามีตนไมยืนตนเพิ่มมากขึ้นสรางความรมรื่นแกผูมาเห็น
9.3 นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะมีความยินดีตอการเปนผูให
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 87
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - ชมรมอาสาพัฒนา/อวท./ งานกิจกรรม
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส วนที่ 1 น อ มนํ า กระแสพระราชดํา รั สของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่เ กี่ยวกับการปฏิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.7 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงค 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ 1. สงเสริมพัฒนาครูบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
สภาวะปจจุบัน สังคมไทยเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน เยาวชนเริ่มใชชีวิตประจําวันอยางขาดคุณธรรม
จริยธรรม การสงเสริมผูเรียนใหไดเขารวมกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม การฟงธรรมะ คําสอนตามหลักธรรมของ
ศาสนา จะชวยขัดเกลาจิตใจ จะชวยใหผูเรียนไดซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามไวในจิตใจ เกิดภูมิคุมกันที่ดี นอกจากนี้แลวยังสามารถ
ขยายผล ดานคุณธรรมจริยธรรมสูสังคม กอใหเกิดผลดีตอสวนรวม
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางวินัยแกตนเอง
5.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใกลชิดหลักธรรมคําสอนของศาสนา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาใหม (ระดับปวช.1 จํานวน 280 คนและ ระดับปวส.1 จํานวน 282 คน ปการศึกษา
2559 ทุกคน เขาอบรมคุณธรรมจริยธรรมและฝกระเบียบวินัย
6.1.2 นักศึกษาจํานวน 100 คน ไดรับการอบรมศีลธรรมจากพระภิกษุ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาใหมมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของวิทยาลัยฯ อยางเครงครัด
6.2.2 นักศึกษาประพฤติตน อยูในศีลธรรมอันดี
6.2.3 นักศึกษาไดรับความสุขใจ มีจิตใจสงบ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ลําดับ
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
ระยะเวลา
1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
อวท./กิจกรรม 25,000
เมษายน 2559
จริยธรรมและเสริมสรางวินัย
นักศึกษาใหม
2. กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมใน อวท./กิจกรรม
2,000
กรกฎาคม 2559
สถานศึกษา
ยอดรวม
27,000

สถานที่

วทอ.นศ.

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
27,000 บาท
ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ใชสอย กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
จํานวน 25,000 บาท
8.2 คาวัสดุ/ใชสอย กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
จํานวน 2,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีวินัยตอตนเอง
9.2 นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรวมอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล
9.3 นักศึกษาเขารวมกิจกรรม แตละกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 88
โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (12 สิงหา มหาราชินี)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - อวท. งานกิจกรรม
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายเฉพาะขอที่ การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 7. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10) บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธ 2) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมราชะนีนาถ ไดเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดังนั้นวิทยาลัยฯ รวมกับอําเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ และใหเปนความสําคัญ ระลึกถึงพระคุณของแม รวมทั้งไดมีโอกาสในการ
รวมกันแสดงความกตัญูกตเวทีดวยการเทิดพระคุณพอ ในการนี้งานกิจกรรม ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได
จัดโครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (12 สิงหา มหาราชินี) ขึ้น
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
5.2 เพื่อใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญและรําลึกพระคุณแมของแผนดิน
5.3 เพื่อใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลาการในวิทยาลัยฯ ไดมีสวนรวมในการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จํานวน 900 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกที่ดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ ลานอเนกประสงค วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปน
เงินงบประมาณทั้งสิ้น
2,000 บาท ไดแก
8.1 พานพุมเงิน พุมทอง จํานวน 1 คู
จํานวน 1,000 บาท
8.2 เทียนถวายพระพร
จํานวน 1,000 บาท
รวมเปนเงิน 2,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เพื่อใหนักศึกษาอาจารย บุคลากร จํานวน 900 คน ไดเขารวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันพอแหงชาติ
9.3 เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งธรรมเนียมประเพณีใหมีสืบตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 89
โครงการ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

อวท. /ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ ..................................................
นโยบายเฉพาะขอที่ 2. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 7. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10. บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ
กลยุทธ 2) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6.ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองโลกและพลโลก
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สังคมไทยนั้น มีวัฒนธรรม ศิลปะที่ทรงคุณคา มากมาย ควรแกการสืบสาน สงเสริมใหอยูคูกับสังคมไทย
อีกทั้งประเพณี พิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอยางชานาน กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหสราง
ความสวยงาม สนามฉันทของคนในสังคม เกิดความเอื้อเฟอนาอยู อีกทั้งสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม อันดีงามใหอยู
คูลูกหลานไทย สืบไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5.2 เพื่อใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมบํารุงศาสนา และศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
5.3 เพื่อผูเรียนเกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามใหอยูคูสังคมไทย
ตลอดไป
5.4 รวมกิจกรรมกับชุมชนและหนวยงานอื่น
5.5 เสริมสรางความสมานฉันทภายในองคกรและชุมชน
5.6 เพื่อให นักศึกษาครูและบุคลากรไดรวมพิธีรําลึกบุญคุณครูในพิธีไหวครูประจําป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
5.6 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา จํานวน 50
คน รวมกิจกรรมแหผาพระบฎ
6.1.2 นักศึกษาบุคลากรของวิทยาลัย จํานวน 900
รวมพิธีกิจกรรมไหวครูชาง
6.1.3 นักศึกษา และครู จํานวน 100 คน รวม
กิจกรรมสมโภชนเทียนพรรษา

5.7 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึก ที่ดีตอศิลปะ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และหวงแหนที่จะอนุรักษ
สืบทอดใหอยูคูสังคมไทย สืบไป

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
7.1 สงเสริมวิสาขบูชาแหผาพระบฎ
พาณิชยนาวี/
1,000
ขึ้นธาตุ
อวท/กิจกรรม
7.2 สงเสริมศิลปะไหวครูชาง บรวง
อวท/กิจกรรม/ 25,600
สรวงพระวิษณุกรรม
7.3 กิจกรรมเขาพรรษา สมโภชน
อวท/
2,000
เทียนพรรษา
แผนกชช/ชต
ยอดรวม
28,600

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2559
มิถุนายน
2559
กรกฎาคม
2559

สถานที่
วัดพระมหาธาตุ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช
วทอ.นศ
วัดสุชาโต
อ.ปากพนัง
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
28,600 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ใชสอยกิจกรรมสงเสริมวิสาขบูชาแหผาพระบฎขึ้นธาตุ
จํานวน 1,000 บาท
8.2 คาวัสดุ/ใชสอยกิจกรรมสงเสริมศิลปะไหวครูชาง บรวงสรวงพระวิษณุกรรม จํานวน 25,600 บาท
8.3 คาวัสดุ/ใชสอยกิจกรรมเขาพรรษา สมโภชนเทียนพรรษา
จํานวน 2,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาเกิดจิตสํานึก อนุรักษสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมและ ทํานุบํารุงกิจกรรมศาสนา
9.2 ชุมชนมีเจตคติที่ดีตอ นักศึกษาและวิทยาลัยฯ
9.3 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมแตละกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
9.4 เกิดความประสานความรวมมือระหวางหนวยงานอื่นๆ กับวิทยาลัยฯ
9.5 ผูเขรวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 รอยละของผูเขารวมกิจกรรมแตละกิจกรรม
10.3 ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ผูที่เกี่ยวของ
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โครงการที่ 90
โครงการ สงเสริมนันทนาการและดนตรีสูความเปนเลิศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ - อวท. งานกิจกรรม
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ .......................................................
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส

2. ลักษณะโครงการ

3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบดาน
เปาประสงค 10. บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3. ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ
กลยุทธ 1. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
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4.

สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมขับรองการเลนดนตรี ถือเปนกิจกรรมที่สามารถสรางความบันเทิงใหแกผูขับรองเองและผูที่รวมกิจกรรม
รวมฟง อีกทั้งยั งเปนการผอนคลายจากภาวะความเครียดที่เกิดมาจากการทํ างาน การเรี ยน สําหรับ นักศึกษาที่ มี
ความสามารถดานดนตรีหรือขับรอง หากไดรับการพัฒนาสงเสริมอยางจริงจัง ก็อาจจะกาวไปสูความเปนเลิศ เปนนัก
ดนตรี เปนนักรองได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมนักเรียน นักศึกษา ใหมีบุคลิกภาพที่ดี กลาแสดงออก
5.2 เพื่อสงเสริมนักเรียน นักศึกษา ครู ไดนํากิจกรรมกลุมและผอนคลายจากการเรียนและการทํางาน
5.3 เพื่อสงเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถดานการขับรอง สูความเปนเลิศในระดับ อศจ.
จนถึงระดับชาติ
5.4 สงเสริมนักเรียน นักศึกษา ไดทํากิจกรรมรวมกับสถานศึกษาอื่น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เขารวมจํานวน
900 คน
6.1.2 ตัวแทนนักศึกษา และครู จํานวน 10 คน เขารวม
ประกวดรองเพลงระดับ อศจ.
6.1.3 ตัวแทนนักศึกษา จํานวน 5 คน เขารวมประกวดรอง
เพลงระดับภาค/ชาติ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษา ครู ไดมีสุขภาพจิตที่ดี
6.2.2 คัดสรร นักศึกษา ไดเปนตัวแทนประกวดรอง
เพลงระดับ อศจ.
6.2.3 นักศึกษา ไดรับประสบการณ และกลา
แสดงออก

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ
กิจกรรม
7.1 การประกวด รองเพลงไทยลูกทุง
โฟลคซอง
7.2 ตัวแทนรวมประกวดรองเพลง
ระดับ อศจ.
7.3 ตัวแทนประกวดรองเพลงระดับ
ภาค/ชาติ

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
ชมรมดนตรี/
3,000
อวท/กิจกรรม
ชมรมดนตรี/
3,000
อวท/กิจกรรม
ชมรมดนตรี
3,000

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2559
พฤศจิกายน
2559
ธันวาคม
2559

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือฯ งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
9,000
บาท ไดแก
8.1 คาใชสอยการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง โฟลคซอง จํานวน 3,000 บาท
8.2 คาใชสอยตัวแทนรวมประกวดรองเพลงระดับ อศจ . จํานวน 3,000 บาท
8.3 คาใชสอยตัวแทนประกวดรองเพลงระดับภาค
จํานวน 3,000 บาท

สถานที่
วทอ.นศ
วทอ.นศ
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
9.2 นักศึกษาไดแสดงออกและรวมทํากิจกรรมกลุม
9.3 นักศึกษาไดรับโอกาสเปนตัวแทน อศจ. รวมแขงขันกีฬาระดับภาค/ระดับชาติ
9.4 นักศึกษาเกิดการเรียนรูการทํางานกลุม
9.5 ประสานความสัมพันธอันดีกับสถานศึกษาอื่น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 91
โครงการ สงเสริมสุขภาพและกีฬาสูความเปนเลิศ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 2. นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 1. การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 19. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงค 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3. ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ
กลยุทธ 1. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานวิชาความรูนั้น มักเปนกิจกรรมเครงเครียด อาจกอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพภายและสุขภาพจิต การออกกําลังกายสม่ําเสมอโดยเฉพาะการเลนกีฬาที่ตนเองชอบ และมีความถนัดจะ
ชวยสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใหดีขึ้นได ผูที่มีความสามารถดานกีฬา หากไดรับการสนับสนุน ก็อาจกาวไปสู
ความเปนเลิศได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีบุคลิกภาพและสุขภาพพลานามัยที่ดี
5.2 เพื่อสงเสริมผูเรียน ครู ไดทํากิจกรรมกลุมแขงขันกีฬาสีภายใน
5.3 เพื่อสงเสริมผูเรียน ที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศในระดับ อศจ. จนถึงระดับชาติ
5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
5.5 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีน้ําใจการเปนนักกีฬา รูแพรูชนะ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน 900 คน เขารวมกิจกรรมสงเสริมกีฬา
ตานยาเสพติด
6.1.2 นักศึกษา ครู ของวิทยาลัยฯ จํานวน 50 คน รวมแขงขันกีฬา อศจ.
6.1.3 นักศึกษา ของวิทยาลัยจํานวน 30 คน รวมแขงขันกีฬาระดับภาค
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู ไดมีความสามัคคีในหมูคณะ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ครู มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ครู ไดมีสุขภาพแข็งแรง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
3.ดําเนินโครงการ
4.ประเมินผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 30 กันยายน 2558 – 1 ตุลาคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ ลานอเนกประสงค วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
32,500 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ/ใชสอยกิจกรรมสงเสริมกีฬาตานยาเสพติด
จํานวน 32,500 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงดีขึ้น
9.2 นักศึกษาไดแสดงออกและรวมทํากิจกรรมกลุม
9.3 นักศึกษาไดรับโอกาสเปนตัวแทน อศจ. รวมแขงขันกีฬาระดับภาค/ระดับชาติ
9.4 นักศึกษาเกิดการเรียนรูการทํางานกลุม
9.5 ประสานความสัมพันธอันดีกับสถานศึกษาอื่น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 92
โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

- ชมรมอาสาพัฒนา/อวท./ งานกิจกรรม
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษา
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป 13 การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 3 นโยบายดานสวัสดิการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 10 บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 3 : ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการ
ประกอบวิชาชีพ
กลยุทธขอที่ 1 สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนะเมือง และกําลังแผเขาสูสังคมชนบทโดยเฉพาะปญหา
ขยะมูลฝอย น้ําเนาเสีย อีกทั้งพื้นที่สีเขียวเริ่มลดลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะพื้นที่รอบวิทยาลัยฯ ลอมรอบดวย
บอกุงรางไมกอใหเกิดประโยชนหากไดรับการบริหารจัดการที่ดีพอ ก็จะกอใหเกิดคุณคาไดตามสมควร ตามวิธี
แหงความพอเพียง
5.

วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดรวมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและเรียนรูวิถีพอเพียง
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาวิธีบริหารพื้นที่วางใหเกิดความสวยงามและประโยชนสูงสุด
5.3 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกของนักศึกษาในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพ จํานวน 900 คน 6.2.1 ภูมิทัศนบริเวณ แผนกวิชามีความรมรื่น
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวรแผนกวิชา
เปนระเบียบ สะอาด
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 จํานวน 280 6.2.2 นักศึกษาและบุคลากรเกิดจิตสํานึกในการ
คน รวมรณรงคลดภาวะและอนุรักษสิ่งแวดลอม(ประกวด ณรงคและอนุรักธรรมชาติ
คําขวัญ เขียนปายรณรงคในกีฬาสี)
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ลําดับ
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
7.1 ปรับปรุงภูมิทัศนหนาแผนก ชมรมวิชาชีพ
3,500
วิชา
7.2 เขียนคําขวัญติดตนไม
ชมรมวิชาชีพ/
2,000
ภายในวิทยาลัยฯ
อวท
ยอดรวม
5,500

สถานที่
วทอ.นศ
วทอ.นศ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ อุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 5,500 บาท
8.1 คาวัสดุ / คาใชสอย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนหนาแผนกวิชา
จํานวน 3,500 บาท
8.2 คาวัสดุ / คาใชสอย กิจกรรมเขียนคําขวัญติดตนไมภายในวิทยาลัยฯ
จํานวน 2,000 บาท
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สถานศึกษาแผนกวิชามีภูมิทัศนรมรื่น สวยงาม
9.2 ลดมลภาวะภายในสถานศึกษา
9.3 มีอาหารโปรตีนจากปลาธรรมชาติตามวิถีพอเพียง
9.4 นักศึกษาเกิดการเรียนรูตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการที่ 93
โครงการ เสริมสรางบุคลิกภาพและความรับผิดชอบตอสังคม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ .......................................................
นโยบายเฉพาะขอที่ ๒ การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพ
มาตรการ 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 7. องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงค 2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 3. ปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพและภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ
กลยุทธ 1. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาวะปจจุบัน สังคมไทยเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน เยาวชนเริ่มใชชีวิตประจําอยางขาดคุณธรรม
จริยธรรม การสงเสริมผูเรียนใหไดเขารวมกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม การฟงธรรมะ คําสอนตามหลักธรรม
ของศาสนา จะช ว ยขั ดเกลาจิ ตใจ และชว ยใหผูเรีย นซึมซาบเอาสิ่งดีงามไวในจิตใจ เกิดภูมคุมกัน ตอสิ่งไมดี
นอกจากนี้แลวยังสามารถขยายผล ดานคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมกอใหเกิดผลดีตอสวนรวม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการคัดสรรผูนําตามแบบระบอบประชาธิปไตย
5.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษา มีความเชื่อมั่น มีบุคลิกภาพของการเปนผูนํา
5.3 เพื่อใหแกนนําลูกเสือวิสามัญมีความอดทนและไมยอทอตอความยากลําบาก
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน 900 คน เขารวมกิจกรรมเสริมสรางระบอบ
ประชาธิปไตย
6.1.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จํานวน 280 คน เขารวมกิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
เหลาสมุทร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย
6.2.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 มีความรัก สามัคคีในหมูคณะและประพฤติตนตามกฎระเบียบ
อยางเครงครัด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ขออนุมัติดําเนินโครงการ
3.ดําเนินโครงการ
4.ประเมินผลโครงการ
7.2

ลําดับ
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
7.1 กิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตย อวท/กิจกรรม
1,500
7.2 กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคาย
ลูกเสือ/
15,000
พักแรมลูกเสือวิสามัญเหลาสมุทร
กิจกรรม/
ยอดรวม
16,500

ระยะเวลา
สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559

สถานที่
วทอ.นศ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบ อุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,500 บาท
8.1 คาวัสดุ / คาใชสอย กิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตย
จํานวน 1,500 บาท
8.2 คาวัสดุ / คาใชสอย กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ ฯ จํานวน 16,500 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
9.2 นักศึกษาไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนผูนําจากระบอบประชาธิปไตย
9.3 นักศึกษาไดรวมสงเสริมใหพี่นองลูกเสือเปนผูมีระเบียบวินัยและรูรักสามัคคี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
10.2 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
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โครงการทําบุญตักบาตรปใหม 2559

โครงการที่ 94

1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.15 อวท. งานกิจกรรม
1.16 รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
1.17 หัวหนางานบุคลากร
1.18 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส วนที่ 1 น อ มนํ า กระแสพระราชดํา รั สของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่เ กี่ยวกับการปฏิรู ป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
ขอ 3.4 สงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรักชาติและสถาบันของชาติ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4.3 ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมใหทรุดโทรมอยางตอเนื่อง
นโยบายเฉพาะขอที่ 2.4 แกไขปญหาหารทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อสราง
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน นักศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 5. สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.8 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค 10) บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 : เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 2) สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
การทําบุญตักบาตรเปนประเพณีการทําบุญอยางหนึ่งที่ชาวพุทธไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาชานาน แสดงถึงน้ําใจ
อันประเสริฐของชาวพุทธที่ชวยดํารงพระพุทธศาสนาไวดวยการบํารุงพระสงฆ นอกจากนี้การทําบุญตักบาตรรวมกัน ยัง
เปนการลดความตระหนี่ในใจ ฝกการเปนผูให สรางอุปนิสัยโอบออมอารี ชวยลดทิฐิ ฝกการทําบุญรวมกันเปนหมูคณะ
ชวยใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน และที่สําคัญคือมีจิตใจผันผองใส หลังจากที่ไดทําบุญตักบาตรแลว
ชมรมพุทธศาสตรไดตระหนักถึงอานิสงสของการทําบุญตักบาตร ประกอบกับเปนการเริ่มตนป พ.ศ.ใหม ทาง
ชมรมจึงไดรวมกันจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรตอนรับปใหมขึ้น เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดมีพื้นฐานการเปนผูใหและรูจักการ
ทําบุ ญร ว มกั น รวมทั้งได เตรี ยมความพรอมทางดานจิตใจและยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น อีกทั้งผูที่เขามารว มงานก็มีทั้ง
ผูบริหาร คณะอาจารย นักศึกษา ทุกคนมองเห็นถึงความสําคัญของการทําบุญ ซึ่งนับวาเปนภาพอันนาประทับใจมากที่สุด
และทุกคนตางพรอมหนาพรอมตากันมาทําบุญตักบาตรครั้งนี้ อันเปนการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสงเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบตอไป
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
5.2 เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งประเพณีการทําบุญตักบาตรใหมีสืบตอไป
5.3 เพื่อใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลาการในวิทยาลัยฯ ไดทําบุญตักบาตรรวมกัน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จํานวน 600 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกที่ดีตอศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และหวงแหนที่จะอนุรักษสืบ
ทอดใหอยูคูสังคมไทยสืบไป
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 29 ธันวาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอนครศรีธรรมราช

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
3,000 บาท
ไดแก
8.1 คาใชสอย อาหารและเครื่องดื่ม
3,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 เพื่อใหนักศึกษาอาจารย บุคลากร จํานวน 600 คน เกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
9.2 เพื่อใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร ในวิทยาลัยฯ ไดทําบุญตักบาตรรวมกัน
9.3 เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งประเพณีการทําบุญตักบาตรใหมีสืบตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบสอบถามประเมินโครงการ

ก.ย.
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โครงการที่ 95
โครงการจัดซื้ออุปกรณดนตรี เพื่อใชแขงขันวงดนตรีโฟลคซองคนพันธ R ระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
- นายศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์ (ครูผูควบคุมวง)
- นายบุญฤทธิ์ แกวสง (ครูผูควบคุมวง)
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 5 เนนการสื่อสารภายในและนอกองคกร
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการ
ประชาสัมพันธ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือการ
สรางความเขาใจกับประชาชน
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
โครงการที่ 17. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
36. เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค 8. งานบริการวิชาการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ 1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน สถาน
ประกอบการ ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ไดเขารวมแขงขันทักษะ(วง
ดนตรีโฟลคซองคนพันธ R ) ระดับภาคใต ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพัทลุง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 และไดเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับชาติ ณ จังหวัดนครสวรรคจากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ทาง
วงคนตรีโฟลคซองของวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตจัดซื้อ อุปกรณดนตรี เพื่อใชในการฝกซอมและเตรียมความพรอม
ในการแขงขันในระดับชาติตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีอุปกรณในการฝกซอมและเตรียมความพรอมในการแขงขัน
5.2 เพื่อให สามารถเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตอไป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
วงดนตรีโฟลคซองของวิทยาลัยฯ มีอุปกรณดนตรีใชในการแขงขัน
6.2 เชิงคุณภาพ
เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ ใหคุมคาและมีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2 ประชุม/จัดทําคําสั่ง
3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4 ดําเนินการตามโครงการ
5 สรุปและรายงานผล

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

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

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 มกราคม 2559 ถึง 9 มกราคม 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบเงินบํารุงการศึกษา
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 11,110 บาท ไดแก
8.1 ตูแอมปกีตาร จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท
8.2 บองโก จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท
8.3 สายกีตาร จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 220 บาท
8.4 เมาออรแกน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 250 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 วงดนตรีโฟลคซองของวิทยาลัยฯมีอุปกรณที่ใชในการฝกซอมและแขงขัน
9.2 ไดเผยแพรกิจกรรมของวิยาลัยฯตอไป เพื่อความสะดวกตอการคนหาภาพการประเมินในงานตาง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตามผล
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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โครงการ อาชีวะบริการซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจําปงบประมาณ 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 นายวิทยา
1.2 นายวิสุทธิ์
1.3 นายณรงคฤทธิ์
1.4 นายจํารัส
1.5 นายสําเริง
1.6 นางสาวจีรนันท
2 ลักษณะโครงการ

ศศิธร
สักกุณา
เมืองดวง
ชมกระบิล
แกวรัตน
เอียดแกว

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หัวหนาแผนกชางยนต
หัวหนาแผนกชางไฟฟากําลัง
หัวหนาแผนกชางอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษและบริการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ดานที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 3 แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
ขอ 3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงกาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนที่เกี่ยวของโดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพร
ขยายผลตอไปได
นโยบายทั่วไปขอที่ 4 งบประมาณ
ขอ 4.3 การใชงบประมาณในการดําเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใส และ
ตรวจสอบไดซึ่งรัฐบาลจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวง
และมีการแตงตั้ง คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความโปรงใสและถูกตอง
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
ขอ 2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญ
และเขาสูการเรียนสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น
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3.3 ยุทธศาสตร สอศ. 4 ยุทธศาสตร 10 มาตรการ 45 โครงการ
ยุทธศาสตร
ขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 2.เพิ่มประมาณผูเรียน
ขอที่ 3.สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ
ขอที่ 7. การสรางและกระจายโอกาส
โครงการที่
12. Fix it center
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจ
ขอที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร
ขอที่ 4 เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการและวิชาชีพใหที่เปนที่
ยอมรับของ ผูรับบริการ และเปนที่พึ่งชุมชน
ขอที่ 6 ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ตามดําริของหนวยงาน
ภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค ขอที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
ขอที่ 7 ผูรับบริการใหการยอมรับในศักยภาพการใหบริการของสถาบัน
ขอที่ 10 บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
ขอที่ 16 ผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ไดรับมอบหมาย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางบริการทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูสูอาชีพ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการใหบริการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนใน
ชุมชน
พันธกิจที่ 6. สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพใหชุมชน
กลยุทธที่ 1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหแกชุมชนและ
ผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 2. สนับสนุนใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
ในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการอาชีวะบริการซอมสรางเพื่ อ
ชุมชนเปนศูนยใหบริการดานการดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ การประกอบ
อาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน เสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง การดําเนินการดังกลาวสงผลให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในดานภาพลักษณ และความสัมพันธที่มีดีตอชุมชนกอใหเกิดประโยชนตอทุก
ภาคส ว น โดยในแงของประชาชนได รับ ดู แลรักษาเครื่องมือเครื่องใช ซอมบํารุงอุป กรณ การประกอบอาชีพและ
เครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจาย โดยยึดอายุการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชใน
ครัวเรือน
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหารตอเรือนครศรีธรรมราช จึงจัดทําโครงการฯ ไดตามนโยบายของรัฐบาลกอให
เกิ น ผลประโยชน กั บ ชุ ม ชนและนั กเรี ย น นั กศึ ก ษาในการให บ ริ การวิ ช าชี พ สู สั ง คมได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริการซอมบํารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณการประกอบอาชีพ เครื่องใชในครัวเรือน
ระบบไฟฟา ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในครัวเรือน
5.2 พัฒนาใหนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เขมขน
5.3 เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษา ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่
เปาหมาย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนจัดตั้งศูนยฯ จํานวน 2 ศูนย
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะใหมีสมรรถนะในงานอาชีพ จํานวน 50 คน
6.1.3 จํานวนหมูบาน
ที่จัดตั้งศูนย
จํานวน 2 หมูบาน
ประชาชนผูรับบริการ จํานวน 400 คน ประมาณ 400 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชน
คนยากจน บรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนจากการลดรายจาย
6.2.2 ประชาชนมีความรูในการใช การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักร ที่ใชในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
6.2.3 นักศึกษาอาชี วะมี ทั กษะ ประสบการณ ความเชื่อมั่น ในการออกไปประกอบอาชี พและ
ปฏิบัติงานในชุมชน สามารถประกอบอาชีพอิสระ
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6.2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เปนแหลงฝกปฏิบัติงานจริงใน
การพั ฒ นาทั กษะแก นั กศึ กษาให มีความสามารถมีป ระสบการณ มี ส มรรถนะ ความพรอม และมีชองทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/ จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ อําเภอหัวไทร, อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการ Fix it center
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 382,000 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทน ตอ 1 ศูนย (วันละ 240 บาท)
ครู
จํานวน 5 คน จํานวน 8 วัน เปนเงิน 9,600 บาท
นักศึกษา
จํานวน 25 คน จํานวน 8 วัน เปนเงิน 48,00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
57,600 บาท
8.2 คาวัสดุ อะไหลสําหรับซอมพื้นฐาน บํารุง จัดหาเครื่องมือในการดําเนินงาน
เปนเงิน (ตอ 1 ศูนย) 117,400 บาท
8.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง คิดคาเฉลี่ยระยะทาง ไมเกิน 100 กิโลเมตร เบิกจายอัตรากิโลเมตร 4 บาท
เปนเงิน (ตอ 1 ศูนย) 16,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความชํานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสารวมสรางประโยชนใหแกสังคม
9.2 ประชาชนไดรับการชวยเหลือ ในการซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชใน
ครัวเรือนและชวยลดภาระคาใชจายในครัวเรือน
9.3 สรางความนาเชื่อถือใหแกประชาชน ผูเขาใชบริการ และสถานประกอบการที่รวมดําเนินโครงการฯ

357

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดการ
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตาม
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อโครงการ จางครูชาวตางชาติสอนในหลักสูตร English Program
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๒.๑ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๒.๒ ฝายวิชาการ
๒.๓ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
๒.๔ แผนกวิชาพาณิชยนาวี
๒.๕ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ตอบสนองนโยบาย
๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
๓.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ “ปฏิญญาชะอํา–หัวหิน ดานการศึกษา” นโยบายที่๒ การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการเพิ่ มโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจ ารณาแผนผลิ ต
กําลังคน
๓.๓ ภารกิจและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน ขอที่ ๒ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
๓.๔ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๔ รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓.๕ แนวปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนเกงและมี
ความสุข” แผนพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีมาตรฐาน สูสากล
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สถานที่ดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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๖. หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมีกระแสการ
เตรี ย มความพร อ มของประชาชนด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษให ส อดคล อ งตามข อ ตกลงของอาเซี ย นที่ มี ก ารให ใ ช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการในสังกัดสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสถานศึกษานํารองในการเปดสอนหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปนปแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ปวส.๑สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟา (ทวิภาคี) เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือพาณิชยนาวีรองรับธุรกิจการขนสงทาง
ทะเล ดังนั้น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อกาวสูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และใหสามารถออกไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนได จึงตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและกระบวนทัศนเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความรู ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การจัดกิจกรรมปรับพื้นภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา English Program เปน
การฝกทบทวนและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงทั้งดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรนและเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๗. วัตถุประสงคของโครงการ
๗.๑ เพื่อส งเสริมและพั ฒ นาศั กยภาพในการใชภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหกับ นักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ทวิ
ภาคี) ชั้นปที่ ๑ และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูด รวมถึงไดนําความรูและทักษะกระบวนการ
ทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน
๗.๓ เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เปาหมาย
๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษา ปวส.๑ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
จํานวน ๒๐ คน
- นักศึกษา ปวส.๑ สาขางานเครื่องกลไฟฟา (EP)
จํานวน ๑๑ คน
- นักศึกษา ปวส.๒ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
จํานวน ๒๐ คน
- นักศึกษา ปวส.๒ สาขางานเครื่องกลไฟฟา (EP)
จํานวน ๘ คน
- บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๒๐ คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๙ คน
๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีกระบวนคิด และการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยความมั่นใจและกลาแสดงออก
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๙. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. ประเมินผล
๗. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณ)
คาใชจาย
จํานวน
จํานวนเงิน
รายการ (หนวย)
งปม.
อุดหนุน
๑. คาจางครูชาวตางชาติ ๑๒ เดือน
๓๐๐,๐๐๐
รวมเงิน
๓๐๐,๐๐๐

บกศ.

หมายเหตุ

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ นักศึกษา English Program และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๑.๒ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูดกับเจาของภาษาดวย
การปฏิบัติจริง
๑๑.๓ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นําความรูและทักษะกระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
๑๑.๔ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑๒.๑ เชิงปริมาณ
- นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๒.๒ เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู เกิดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในดานการฟง
การพูด และทักษะกระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน มากขึ้น และมีผลการ
ประเมินคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ๔.๐
๑๓. การติดตามและประเมินผล
๑๓.๑ จากจํานวนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๓.๒ จากแบบประเมินโครงการ
๑๓.๓ จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
๑๓.๔ จากแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
๑๓.๓ จากความกาวหนาทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อโครงการ

ทดสอบความรู ค วามสามารถด า นภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ ครู ผู ส อน และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ“English Program” เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ ๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๓. ตอบสนองนโยบาย

๔. ระยะเวลาดําเนินการ
๕. สถานที่ดําเนินการ
๖. หลักการและเหตุผล

ฝายวิชาการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
ฝายบริหารทรัพยากร
สถาบันทดสอบทางภาษา TOEIC

๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
๓.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการ บรรลุ
เปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ “ปฏิญญาชะอํา–หัวหิน
ดานการศึกษา” นโยบายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนให มี ทั ก ษะที่ เ หมาะสมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการก า วเข า สู
ประชาคมอาเซี ย น เช น ความรู ภ าษาอั ง กฤษ ภาษาเพื่ อ นบ า น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั ก ษะและความชํ า นาญการที่ ส อดคล อ งกั บ การปรั บ ตั ว และ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชน
รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน
๓.๓ ภารกิจและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
การพั ฒ นาการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ขอที่ ๒ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
๓.๔ การพั ฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐ สถานศึกษา
ดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม
ด า นวิ ช าการหรือ วิช าชีพ และจรรยาบรรณวิ ช าชีพ ไม นอ ยกวาร อยละ ๗๕
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารม
โครงการแลกเปลี่ย น ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมี
กระแสการเตรียมความพรอมของประชาชนดานการใชภาษาอังกฤษใหสอดคลองตาม
ขอตกลงของอาเซียนที่มีการใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ทําให
กระทรวงศึ ก ษาธิ การมีน โยบายเรงด ว นเพื่อส งเสริมการเรีย นรูภ าษาอังกฤษใหแ ก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการใน
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๗. วัตถุประสงค

๘. เปาหมาย

สังกัด สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน
สถานศึกษานํารองในการเปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปน
ปแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ปวส.๑ สาขางานเทคนิคเครื่องกล
เรือ และเทคนิคไฟฟาในเรือ เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือพาณิชยนาวีรองรับธุรกิจ
การขนสงทางทะเล ดังนั้น งานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฝายวิชาการ ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ และฝายบริหารทรัพยากร ไดตระหนักถึงความสําคัญของ การเตรียม
ความพรอมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกาวสูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
และใหสามารถออกไปแขงขัน กับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได จึงตอง
ปรั บ เปลี่ ยนวิ สัย ทัศนและกระบวนทัศนเพื่อรับมือกับ ประชาคมอาเซีย น โดยจั ด
กระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญ
อย า งยิ่ ง ในการเป ด โอกาสให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได พั ฒ นาความรู
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ ครู ผู ส อนหลั กสู ต รภาษาอั ง กฤษเป น การส ง เสริ ม ให ค รู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ด ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร น
นอกจากนี้ ยั ง เป น การส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ทางด า นทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน และไดนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนตอไป
๗.๑ เพื่อสงเสริม และพัฒ นาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารใหกับครู และ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และ
เครื่องกลไฟฟาในเรือ
๗.๒ เพื่อใหครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ไดมีโอกาสทดสอบ
ทักษะดา นการฟง การพูด อาน เขียน รวมถึงไดนําผลการทดสอบทางภาษาไปใชเปน
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน และการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน
๗.๓ เพื่อปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
๒๕๕๘
๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- ครูผูสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

จํานวน ๓๐ คน
จํานวน ๗๔ คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน
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๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ที่เขารวมโครงการมี
กระบวนคิดและการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดวยความมั่นใจและกลาแสดงออก
๙. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. ประเมินผล
๗. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณ)
คาใชจาย
จํานวน
รายการ (หนวย)
๑. คาปายโครงการ
๒. คาทดสอบของนักศึกษารายละ ๗๐๐ บาท
จํานวน ๗๔ ราย
๓. คาทดสอบของครูรายละ ๑,๐๐๐ บาท
จํานวน ๓๐ ราย
๔. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงิน

งปม.
๑,๕๐๐
๕๑,๘๐๐

จํานวนเงิน
อุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ

๓๐,๐๐๐
๖,๗๐๐
๙๐,๐๐๐

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ ครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกล
เรือ และเทคนิคไฟฟาในเรือ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
๑๑.๒ ครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program มีโอกาสฝกฝนทักษะ
ดานการฟง การพูดกับเจาของภาษาดวยการปฏิบัติจริง
๑๑.๓ ครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program นําผลการทดสอบที่ไดไปใช
ในการพัฒนาทักษะดานการฟง การพูด อาน เขียน ของตนเอง
๑๑.๔ ครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑๒.๑ เชิงปริมาณ
- ครู และนั กศึ กษาหลัก สูตรภาษาอัง กฤษ English Program สาขางานเทคนิ ค
เครื่องกลเรือ และเทคนิคไฟฟาในเรือ กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๑๒.๒ เชิงคุณภาพ
- ครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program มีความรู เกิดความมั่นใจ
ในการทดสอบภาษาอังกฤษในดานการดานการฟง การพูด อาน เขียน และนําผลการ
ทดสอบที่ไดไปพัฒนาทักษะกระบวนการทางภาษา เพื่อเปนเครื่องมือสื่อสารในการ
เรียนการสอน และชีวิตประจําวัน มากขึ้น และมีผลการประเมินคาความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยูในระดับ ๔.๐
๑๓. การติดตามและประเมินผล
๑๓.๑ จากจํานวนครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๓.๒ จากแบบประเมินโครงการ
๑๓.๓ จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
๑๓.๔ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Program
๑๓.๓ จากความกาวหนาทางการเรียนของครู และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Program ในการทดสอบครั้งตอไป
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อโครงการ

ปรับพื้นภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา English Program ที่เขาใหม

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๒.๑ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๒.๒ ฝายวิชาการ
๒.๓ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
๒.๔ แผนกวิชาพาณิชยนาวี
๒.๕ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ตอบสนองนโยบาย
๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
๓.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ “ปฏิญญาชะอํา–หัวหิน ดานการศึกษา” นโยบายที่๒ การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการเพิ่ มโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจ ารณาแผนผลิ ต
กําลังคน
๓.๓ ภารกิจและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน ขอที่ ๒ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
๓.๔ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๔ รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓.๕ แนวปฏิบตั ิวาดวยการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนเกงและมี
ความสุข” แผนพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีมาตรฐาน สูสากล
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕. สถานที่ดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๖. หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมีกระแสการ
เตรี ย มความพร อ มของประชาชนด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษให ส อดคล อ งตามข อ ตกลงของอาเซี ย นที่ มี ก ารให ใ ช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการในสังกัดสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสถานศึกษานํารองในการเปดสอนหลักสูตร
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ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปนปแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ปวส.๑สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟา (ทวิภาคี) เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือพาณิชยนาวีรองรับธุรกิจการขนสงทาง
ทะเล ดังนั้น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อกาวสูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และใหสามารถออกไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนได จึงตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและกระบวนทัศนเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความรู ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การจัดกิจกรรมปรับพื้นภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา English Program เปน
การฝกทวบทวนและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรนและเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมให
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
๗. วัตถุประสงคของโครงการ
๗.๑ เพื่อส งเสริมและพั ฒ นาศั กยภาพในการใชภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหกับ นักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ สาขางานเครื่องกลไฟฟา (ทวิ
ภาคี) ชั้นปที่ ๑ และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๒ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูด รวมถึงไดนําความรูและทักษะกระบวนการ
ทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน
๗.๓ เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เปาหมาย
๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษา ปวส.๑ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
จํานวน ๒๐ คน
- นักศึกษา ปวส.๑ สาขางานเครื่องกลไฟฟา (EP)
จํานวน ๑๒ คน
- นักศึกษา ปวส.๒ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
จํานวน ๔ คน
- นักศึกษา ปวส.๒ สาขางานเครื่องกลไฟฟา (EP)
จํานวน ๔ คน
- บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๑๘ คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๘ คน
๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีกระบวนคิด และการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยความมั่นใจและกลาแสดงออก
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๙. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. ประเมินผล
๗. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณ)
คาใชจาย
จํานวน
จํานวนเงิน
รายการ (หนวย)
งปม.
อุดหนุน
๑. คาปายโครงการ
๑,๐๐๐
๒. คาอาหาร (นักศึกษาและบุคลากร)
๕๘,๐๐๐
๑๐๐ บาท / มื้อ (๕๘ คน รวม ๑๐ มื้อ)
๓. คาอาหารวาง (นักศึกษาและบุคลากร)
๒๕ บาท / มื้อ / คน
(๕๘ คน ๆ ละ ๒๕ บาท รวม ๒๐ มื้อ)
๔. คาวัสดุเครื่องเขียน และเอกสารประกอบ
๕. คาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมเงิน

บกศ.

หมายเหตุ

๒๙,๐๐๐
๔,๐๐๐
๗,๐๐๐
๙๙,๐๐๐

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ นักศึกษา ปวส.๑ English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟา (ทวิ
ภาคี) ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๑.๒ นักศึกษามีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูดกับเจาของภาษาดวยการปฏิบัติจริง
๑๑.๓ นักศึกษานําความรูและทักษะกระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน
๑๑.๔ นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑๒.๑ เชิงปริมาณ
- นักศึกษา ปวส.๑ English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟา (ทวิ
ภาคี) กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๒.๒ เชิงคุณภาพ
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู เกิ ด ความมั่ น ใจในการใช ภ าษาอั ง กฤษในด า นการฟ ง การพู ด และทั ก ษะ
กระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน มากขึ้น และมีผลการประเมินคาความพึง
พอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ๔.๐
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๑๓. การติดตามและประเมินผล
๑๓.๑ จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๓.๒ จากแบบประเมินโครงการ
๑๓.๓ จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
๑๓.๔ จากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา
๑๓.๓ จากความกาวหนาทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๒.๑ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๒.๒ ฝายวิชาการ
๒.๓ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
๒.๔ แผนกวิชาพาณิชยนาวี
๒.๕ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ตอบสนองนโยบาย
๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
๓.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ “ปฏิญญาชะอํา–หัวหิน ดานการศึกษา” นโยบายที่๒ การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการเพิ่ มโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจ ารณาแผนผลิ ต
กําลังคน
๓.๓ ภารกิจและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน ขอที่ ๒ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
๓.๔ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๔ รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓.๕ แนวปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนเกงและมี
ความสุข” แผนพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีมาตรฐาน สูสากล
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สถานที่ดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๖. หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมีกระแสการ
เตรี ย มความพร อ มของประชาชนด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษให ส อดคล อ งตามข อ ตกลงของอาเซี ย นที่ มี ก ารให ใ ช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการในสังกัดสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสถานศึกษานํารองในการเปดสอนหลักสูตร
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ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปนปแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ปวส.๑สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟา (ทวิภาคี) เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือพาณิชยนาวีรองรับธุรกิจการขนสงทาง
ทะเล ดังนั้น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อกาวสูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และใหสามารถออกไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนได จึงตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและกระบวนทัศนเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความรู ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การจัดกิจกรรมปรับพื้นภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา English Program เปน
การฝกทวบทวนและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรนและเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมให
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
๗. วัตถุประสงคของโครงการ
๗.๑ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษใหกับครู และนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๗.๒ เพื่อใหครู และนักศึกษาไดมีโอกาสใชสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และทันสมัย
๗.๓ เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เปาหมาย
๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน ๑,๓๐๐ คน
จํานวน ๑๐๐ คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ คน

๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
และทันสมัย
๙. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. ประเมินผล
๗. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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๑๐. งบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณ)
คาใชจาย
จํานวน
จํานวนเงิน
รายการ (หนวย)
งปม.
อุดหนุน
๑. สื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
๑๐๐,๐๐๐
รวมเงิน
๑๐๐,๐๐๐

บกศ.

หมายเหตุ

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชสื่อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๑๑.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูด การอาน
และเขียนจากสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
๑๑.๓ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นํ า ความรู และทั ก ษะกระบวนการทางภาษาไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได
๑๑.๔ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑๒.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐
๑๒.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู เกิดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษใน
ด านการฟ ง การพู ด อ าน และเขี ย น รวมถึง ทัก ษะกระบวนการทางภาษาไปใชเ ปน เครื่อ งมือ สื่อ สารใน
ชีวิตประจําวัน มากขึ้น และมีผลการประเมินคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ๔.๐
๑๓. การติดตามและประเมินผล
๑๓.๑ จากจํานวนนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๓.๒ จากแบบประเมินโครงการ
๑๓.๓ จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
๑๓.๔ จากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
๑๓.๓ จากความกาวหนาทางการเรียนโดยการใชสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๒.๑ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
๒.๒ ฝายวิชาการ
๒.๓ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
๒.๔ แผนกวิชาพาณิชยนาวี
๒.๕ ฝายแผนงานและความรวมมือ
๓. ตอบสนองนโยบาย
๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
๓.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ “ปฏิญญาชะอํา–หัวหิน ดานการศึกษา” นโยบายที่๒ การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการเพิ่ มโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจ ารณาแผนผลิ ต
กําลังคน
๓.๓ ภารกิจและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน ขอที่ ๒ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
๓.๔ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๔ รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓.๕ แนวปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนเกงและมี
ความสุข” แผนพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีมาตรฐาน สูสากล
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๙
๕. สถานที่ดําเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๖. หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมีกระแสการ
เตรี ย มความพร อ มของประชาชนด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษให ส อดคล อ งตามข อ ตกลงของอาเซี ย นที่ มี ก ารให ใ ช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการในสังกัดสําหรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสถานศึกษานํารองในการเปดสอนหลักสูตร
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ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปนปแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ปวส.๑สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟา (ทวิภาคี) เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือพาณิชยนาวีรองรับธุรกิจการขนสงทาง
ทะเล ดังนั้น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอม
ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อกาวสูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และใหสามารถออกไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนได จึงตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและกระบวนทัศนเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความรู ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การจัดกิจกรรมปรับพื้นภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา English Program เปน
การฝกทวบทวนและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรนและเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมให
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
๗. วัตถุประสงคของโครงการ
๗.๑ เพื่ อ ส งเสริ มและพั ฒ นาศั กยภาพในการทํ าเอกสารการเรีย นการสอน และสื่ อการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อใชกับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) English Program
๗.๒ เพื่อใหครูผูสอนไดมีโอกาสทํา และเห็นความสําคัญของเอกสารการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
๗.๓ เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เปาหมาย
๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- ครูผูสอน สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
- ครูผูสอน สาขางานเครื่องกลไฟฟา (EP)
- ครูผูสอนสามัญ
- บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน ๑๕
จํานวน ๑๐
จํานวน ๑๐
จํานวน ๕
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐

คน
คน
คน
คน
คน

๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนภาคภาษาอังกฤษไดพัฒนาเอกสารการสอนการสอน และสื่อการเรียนการสอนที่ใชใน
การเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษทั้งสองสาขาที่เปดสอน
๙. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. ประเมินผล
๗. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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๑๐. งบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณ)
คาใชจาย
จํานวน
จํานวนเงิน
รายการ (หนวย)
งปม.
อุดหนุน
๑. คาปายโครงการ
๑,๕๐๐
๒. คาอาหาร (ครูและบุคลากร)
๑๒๐,๐๐๐
๓๐๐ บาท / มื้อ (๔๐ คน รวม ๑๐ มื้อ)
๓. คาอาหารวาง (ครูและบุคลากร)
๕๐ บาท / มื้อ / คน
(๔๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท รวม ๑๐ มื้อ)
๔. คาที่พัก ๔๐ คน X๖๐๐ บาท
๕. คาวิทยากร ๒ คน (๑,๒๐๐บาท x ๘ ชม.)
๖. คาวัสดุเครื่องเขียน และเอกสารประกอบ
๗. คาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมเงิน

บกศ.

หมายเหตุ

๒๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
๕,๕๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๘๒,๐๐๐

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ ครูผูสอนภาค English Program ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการสรางแผนการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
๑๑.๒ ครูผูสอนภาค English Program ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการสรางแผนการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนจริง
๑๑.๓ ครูผูสอนภาค English Program ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการสรางแผนการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา
๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑๒.๑ เชิงปริมาณ
- ครูผูสอนภาค English Program ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการสรางแผนการเรียน
การสอน และสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๒.๒ เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนภาค English Program ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการสรางแผนการเรียน
การสอน และสื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ๔.๐
๑๓. การติดตามและประเมินผล
๑๓.๑ จากจํานวนครูผูสอนผูเ ขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๓.๒ จากแบบประเมินโครงการ
๑๓.๓ จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
๑๓.๔ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน
๑๓.๓ จากความกาวหนาทางการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อโครงการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
“English Camp”

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ ๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓. ตอบสนองนโยบาย

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ฝายวิชาการ
คณะกรรมการองคการวิชาชีพ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

๔. ระยะเวลาดําเนินการ

๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
๓.๒ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการ บรรลุ
เปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ “ปฏิญญาชะอํา–หัวหิน
ดานการศึกษา” นโยบายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนให มี ทั ก ษะที่ เ หมาะสมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการก า วเข า สู
ประชาคมอาเซี ย น เช น ความรู ภ าษาอั ง กฤษ ภาษาเพื่ อ นบ า น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั ก ษะและความชํ า นาญการที่ ส อดคล อ งกั บ การปรั บ ตั ว และ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชน
รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน
๓.๓ ภารกิจและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๑
การพั ฒ นาการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ขอที่ ๒ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
๓.๔ การพั ฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่ ๑ ตั ว บ งชี้ ที่ ๔ ร อยละของ
ผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓.๕ แนวปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมาชิก
ใหเปน “คนเกงและมีความสุข” แผนพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีมาตรฐาน
สูสากล
วันที่ ๓๐, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕. สถานที่ดําเนินการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๖. หลักการและเหตุผล

ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมี
กระแสการเตรียมความพรอมของประชาชนดานการใชภาษาอังกฤษใหสอดคลองตาม
ขอตกลงของอาเซียนที่มีการใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ทําให
กระทรวงศึ ก ษาธิ การมีน โยบายเรงด ว นเพื่อส งเสริมการเรีย นรูภ าษาอังกฤษใหแ ก
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๗. วัตถุประสงค

๘. เปาหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการใน
สังกัด สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน
สถานศึกษานํารองในการเปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปน
ปแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ ปวส.๑ สาขางานเทคนิคเครื่องกล
เรือ และเทคนิคไฟฟาในเรือ เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือพาณิชยนาวีรองรับธุรกิจ
การขนส ง ทางทะเล ดั ง นั้ น หมวดวิ ช าภาษาอั ง กฤษ แผนกวิ ช าสามั ญ สั ม พั น ธ ได
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การเตรียมความพรอมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อ
กาวสูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และใหสามารถออกไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นได จึ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น แ ละกระบวนทั ศ น เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ
ประชาคมอาเซียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถ
พัฒนาเต็มศักยภาพ ในรู ปแบบกิจกรรมการเรีย นรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการเป ด โอกาสให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได พั ฒ นาความรู
ความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การจัดกิจกรรม English camp
เป น การส งเสริ มใหนักเรีย น นักศึกษาเกิดการเรีย นรูดว ยการปฏิบัติจ ริง เกิดความ
กระตือรือรน นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมทั้ง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย
๗.๑ เพื่ อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให กับ นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) English Program สาขางานเทคนิค
เครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟาในเรือ ชั้นปที่ ๑
๗.๒ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูด รวมถึงไดนําความรูและทักษะ
กระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน
๗.๓ เพื่อปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
๒๕๕๘
๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษา ปวส.๑ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
จํานวน ๑๖ คน
- นักศึกษา ปวส.๑ สาขางานเทคนิคไฟฟาในเรือ (EP)
จํานวน ๑๘ คน
- คณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ
จํานวน ๒ คน
- ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
จํานวน ๗ คน
- ครูที่ปรึกษา
จํานวน ๒ คน
- รองผูอํานวยการ
จํานวน ๑ คน
- บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๓ คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๗ คน
๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีกระบวนคิดและการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยความมั่นใจและกลาแสดงออก
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๙. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. เขียนโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. ประเมินผล
๗. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐. งบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณ)
คาใชจาย
จํานวน
รายการ (หนวย)
๑. คาปายโครงการ
๒. คาพาหนะเดินทาง
(จางเหมารถโดยสาร วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม ๓ วัน )
๓. คาที่พัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
นักศึกษา ๔๔ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท/ คืน
(๔๔ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท ๒ คืน = ๘,๘๐๐)
ครูและบุคลากร ๑๓ คน
(๖ หอง ๆ ละ ๖๐๐ บาท ๒ คืน = ๗,๒๐๐)
๔. คาตอบแทนวิทยากร ๓ คน (ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ)
จํานวน ๒๖ ชัว่ โมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๕. คาอาหาร (ครูและนักเรียน)
๑๕๐ บาท / มื้อ
(๕๗ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท รวม ๗ มื้อ)
๖. คาอาหารวาง (ครูและนักเรียน)
๒๕ บาท / มื้อ / คน
(๕๗ คน ๆ ละ ๒๕ บาท รวม ๖ มื้อ)
๗. คาวัสดุเครื่องเขียน และเอกสารประกอบ
๘. คาเสื้อโครงการ (๕๗ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท)
๙. คาของที่ระลึก
๑๐. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงิน

งปม.
๑,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐

๓๑,๒๐๐
๕๙,๘๕๐
๘,๕๕๐
๕,๐๐๐
๑๑,๔๐๐
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑๖๗,๑๐๐

จํานวนเงิน
อุดหนุน

บกศ.

หมายเหตุ
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๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ นักศึกษา ปวส.๑ English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเทคนิคไฟฟาใน
เรือ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๑.๒ นักศึกษามีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูดกับเจาของภาษาดวยการปฏิบัติจริง
๑๑.๓ นักศึกษานําความรูและทักษะกระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสาร ใน
ชีวิตประจําวัน
๑๑.๔ นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนใน ป
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑๒.๑ เชิงปริมาณ
- นักศึกษา ปวส.๑ English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเทคนิคไฟฟา
ในเรือ กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๒.๒ เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู เกิดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในดานการฟง การพูด และ
ทักษะกระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน มากขึ้น
และมีผลการประเมินคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ๔.๐
๑๓. การติดตามและประเมินผล
๑๓.๑ จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๓.๒ จากแบบประเมินโครงการ
๑๓.๓ จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
๑๓.๔ จากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา
๑๓.๓ จากความกาวหนาทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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โครงการ จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
• รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
• หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
• หัวหนาแผนกชางยนต
• หัวแหนาแผกชางกลโรงงาน
• หัวหนาแผนกชางเชื่อมโลหะ
• หัวหนาแผนกชางไฟฟากําลัง
• หัวหนาแผนกชางอิเล็กทรอนิกส
• หัวหนาแผนกชางตอเรือไฟเบอรกลาส
• หัวหนาแผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหนาแผนกการจัดการการขนสง
• หัวหนาแผนกสามัญสัมพันธ
• เจาหนาที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 11 วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐและหุนยนต)

383

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2559

3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการเรียนการสอน และ
ฝกอบรมวิชาชีพ
เปาประสงค 3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไดรับการยอมรับในระดับชาติ
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 7 สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ 1 สงเสริมพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพในชุมชน
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่มุงเนนการ
สรางทักษะวิชาชีพดานความคิด วิเคราะห และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูความชํานาญ สามารถประดิษฐ
คิดคนพัฒนาสรางผลงานภายใตคําแนะนําของครูที่ปรึกษา ใหเกิดความกาวหนาในการคิดคนสิ่งประดิษฐตาง ๆ โดย
สามารถนํ า ไปประยุ กต ใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต อความเป น อยูที่ ดีขึ้น ของสัง คมสว นรวมตอไป โดยใหก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณใหสถานศึกษาและจัดใหมีการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมขึ้นทุกป เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดนํามา
ผลงานไปประกวด จั ดแสดง และเผยแพร ใหส าธารณชนไดทราบ และสงเสริมนักเรียน นักศึกษา ใหมีโ อกาสได
แสดงออกอยางเต็มความสามารถนั้น
งานวิ จัยพั ฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ มีห นาที่ตามภารกิ จหลั ก คือ 1. สงเสริม สนั บสนุน นักเรีย น
นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชนและทองถิ่น 2.
วิเ คราะหวิ จั ยและประเมิ นผลการใช ห ลักสู ตรผลสัมฤทธิ์การจัดการเรีย นการสอน การใชเครื่องมือวัส ดุ อุปกรณ
ครุภัณฑทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใชอาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 3. รวบรวมและเผยแพรผลการวิเคราะห วิจัย
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐการพัฒนาสถานศึกษาการบริหารและการ
พัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนั้น ในปการศึกษา 2556 งานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ จึงไดทําโครงการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม เพื่อสงเสริมใหครู และผูเรียน จัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร หรือไดรับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาวางแผน คิดคนและจัดทําสิ่งประดิษฐที่มีคุณคาและเปน
ประโยชนตอชุมชนโดยสวนรวม
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษานําผลงานสิ่งประดิษฐเขาประกวด จัดแสดงและเผยแพรใหสาธารณชนทราบใน
ระดับสถานศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ
5.3 เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตใหนักเรียน นักศึกษา มีโอกาสไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังคมตองการ
5.4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตอนักเรียน นักศึกษา และเกิดผลงานเขาสูความเปนมาตรฐานและมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น
6. เปาหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีผลงานสิ่งประดิษฐที่มีคุณคา ไดมาตรฐาน สามารถนําไปใชประโยชนได เขารวมประกวดไมนอย
กวา 17 ชิ้น
6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา เขารวม จัดแสดง และเผยแพรผลงานดวยความรู ความสามารถ ภายใต
คําแนะนําของครูที่ปรึกษาผลงาน
- ผลงานสิ่งประดิษฐที่เขารวมประกวด กอใหเกิดประโยชนกับการพัฒนางานอาชีพและสามารถ
นําไปตอยอดใหกับชุมชนใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการเผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน)
กิจกรรม
ตค. พย. ธค.
มค.
กพ. มีค. เมย.
พค มิย. กค.

สค

กย.

1. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
2. ประชุมวางแผน/คําสั่ง
3. ดําเนินโครงการ
4. ประเมินผล
5. รายงานผล

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 216,000 บาท

สถานที่
วทอ.นศ
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ผลงานสิ่งประดิษฐนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมจัดแสดงและเผยแพรผลงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา และครูมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและเปนไปตามเปาหมาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9.3 วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 จากแบบรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ
10.2 รายงานผลโครงการ(รูปเลม)ตอวิทยาลัยฯ และเผยแพรขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบ
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โครงการกีฬานักเรียนเดินเรือสัมพันธ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.2 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.3 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.4 นายบุญฤทธิ์ แกวสง
ผูดูแลหอพัก
1.5 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.6 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.7 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพื่อใหเด็กไดใชเวลานอก
หองเรียนเพื่อการเรียนรูและเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหเกิดการผอนคลาย
และมีความสุข
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 1. ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 19. TO BE NUMBER ONE
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 6) ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ตามดําริของหนวยงาน
ภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 10) บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 2 สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดลงนามความรวมมือกับกรมเจาทาตามโครงการ
ความมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวี โดยมอบหมายใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช เปดสอนในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(หลักสูตร English Program) สาขาวิชาเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ รวมกับศูนยฝกพาณิชยนาวี และสาขาวิชาเครื่องกลไฟฟา(ระบบทวิภาคี)โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการผลิตนายประจําเรือของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศซึ่งมีความตองการของบุคลากรที่มีความรู ทักษะความ
เปนผูนํา และเปนผูมีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงานเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ STCW 2010 ในการจัดการ
เรียนการสอนดังกลาว ทําใหนักเรียนเกิดความทอแท เบื่อหนาย หรือมีความเครียด ดังนั้นการจัดทําโครงการกีฬา
นักเรียนเดินเรือพาณิชยสัมพันธ จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนมีความสุข
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อสงเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจใหสมบูรณแข็งแรง
5.2 เพื่อสานความสัมพันธระหวางรุนพี่ รุนนอง
5.3 เพื่อสงเสริมความรักใครกลมเกลียวระหวางหมูคณะ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระดับ ปวส.1-2
จํานวน 39 คน
6.1.2 นักศึกษาสาขางานสาขาเครื่องกลไฟฟา (ระบบทวิภาคี )ระดับ ปวส.1-2 จํานวน 31 คน
6.1.3 นักศึกษา ระดับ ป.ตรี ชั้นปที่ 1 -2
จํานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง เกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการพาณิชยนาวี
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุและอุปกรณกีฬา
เปนเงิน 10,000 บาท
8.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม
เปนเงิน 5,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีอุปกรณเลนกีฬา
9.2 นักศึกษาที่รางกายสมบูรณแข็งแรง ราเริง สดใส
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
10.3 จากจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรางระเบียบวินัยนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี
ตามโครงการความรวมมือเพื่อผลิตกําลังคนดานพาณิชยนาวี ประจําปการศึกษา 2559 (ทําบุญหอพัก)
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.2 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.3 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.4 นายบุญฤทธิ์ แกวสง
ผูดูแลหอพัก
1.5 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.6 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.7 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํา
นักเรียน และครูออกนอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมที่มี่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน
ควรสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 4.3 ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมใหทรุดโทรมอยางตอเนื่อง
นโยบายเฉพาะขอที่ 2.4 แกไขปญหาหารทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อ
สรางความปลอดภัยใหกับนักเรียน นักศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 3 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 5 สุภาพชนคนอาชีวะ
โครงการที่ 17 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5) สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
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เปาประสงค 10) บุคลากรและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 8 : เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ 2) สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
จากการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
นอกเหนือจากการมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาดานวิชาชีพมีสมรรถนะในดานวิชาชีพอยางแทจริง ภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษา มีองคความรู ทักษะ และการรูจักใชชีวิต ในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพแลว สิ่งสําคัญที่ควบคูกับการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา อันจะสงผลใหนักศึกษาเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เปนเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของชุมชน
จึ ง ไดจั ด โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได คํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาจิ ต ใจ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 ทําบุญหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย
5.2 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม ตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ ๑
จํานวน 20 คน
6.1.2 นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ ๒
จํานวน 11 คน
6.1.3 นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ ๑
จํานวน 20 คน
6.1.4 นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ ๒
จํานวน 19 คน
6.1.5 ครู เจาหนาที่ และคณะกรรมการ อชท. (โดยประมาณ)
จํานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกตองดีงาม รูจักแบงปน ไมเอาเปรียบผูอื่น ไม
เอาเปรียบธรรมชาติ มีระบบที่ดี มีกฎ มีระเบียบ เอื้อตอการทํางานเปนทีม ไมเอาแตแขงขันกันเอง แตตองรวมมือกัน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ หองประชุมกนกนารี อาคาร PSL
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการพาณิชยนาวี
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 คาอาหารและเครื่องดื่ม 100 คนX50 บาทX1มื้อ
8.2 คาอาหารวาง 100 คนX25 บาทX 1มื้อ X 2 มื้อ
8.3 คาไวนิลโครงการ
8.4 คาวัสดุสํานักงาน

เปนเงิน 5,000 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท

9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษามีความรูสึกที่ดีทั้งกาย วาจาและใจ
9.2 นักศึกษามีจิตใจโอบออมอารี รูจักสามัคคี เปนเยาวชนที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ

ก.ย.
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โครงการพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม และเสริมสรางระเบียบวินัย นักเรียนเดินเรือพาณิชย
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือและนักศึกษา สาขาเครื่องกลไฟฟา (ระบบทวิภาคี ) ระดับ ปวส.1,2
ตามโครงการความรวมมือเพื่อผลิตกําลังคนดานพาณิชยนาวี ปการศึกษา 2559
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.2 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.3 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.4 นายบุญฤทธิ์ แกวสง
ผูดูแลหอพัก
1.5 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.6 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.7 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางอุดมการณ
รักชาติและสถาบันหลักของชาติ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะ
ดาน อาทิ การจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร และ
มัคคุเทศก เปนตน
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน และ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่ 37. ความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน
สาขาบริการสุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และอาหาร
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1.8 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 2 : ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
กลยุทธ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมดานพาณิชยนาวี
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดลงนามความรวมมือกับกรมเจาทาตามโครงการ
ความมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวี โดยมอบหมายใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช เปดสอนในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(หลักสูตร English Program) สาขาวิชาเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ รวมกับศูนยฝกพาณิชยนาวี และสาขาวิชาเครื่องกลไฟฟา(ระบบทวิภาคี)โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการผลิตนายประจําเรือของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศซึ่งมีความตองการของบุคลากรที่มีความรู ทักษะความ
เปนผูนํา และเปนผูมีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงานเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ STCW 2010 ในการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จะตองสรางองคความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานทักษะทางทะเลเพื่อเตรียมความ
พร อมของนั กเรี ย นเดิ น เรื อพาณิ ช ย ในการเข าสูส ถานประกอบการ ดังนั้น การพัฒ นาคุณธรรม – จริ ย ธรรม และ
เสริมสรางระเบียบวินัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อปลูกฝงความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหกับเยาวชนทุกคน
5.2 เพื่อสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5.3 เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัยฯในโครงการความรวมมือเพื่อผลิตกําลังคนดาน
พาณิชยนาวีตามอนุสัญญาระหวางประเทศ STCW 2010 อยางเครงครัด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับ ปวส.1,2 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือและสาขาเครื่องกลไฟฟา (ระบบทวิภาคี )
จํานวน 70 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด และความมั่นคงของชาติ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีภาวะผูนํา-ผูตาม ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในระบบประชาธิปไตย และเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการพาณิชยนาวี
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 72,800 บาท ไดแก
8.1 คาบํารุงสถานที่/อุปกรณการฝก (50 บาท × 80คน)
เปนเงิน 4,000 บาท
8.2 คาเชาเหมารถ (ไป-กลับ) (5,000 บาท×3 วัน)
เปนเงิน 15,000 บาท
8.3 คาเบี้ยเลี้ยงครูผูควบคุม (240 บาท×10 คน× 3วัน)
เปนเงิน 7,200 บาท
8.4 คาอาหาร (40 บาท ×70 คน×7 มื้อ)
เปนเงิน 19,600 บาท
8.5 คาวัสดุ
เปนเงิน 3,000 บาท
8.6 คาปายไวนิลโครงการ
เปนเงิน 1,500 บาท
8.7 คาตอบแทนวิทยากร (500 บาท×8 คน×3 วัน)
เปนเงิน 12,000 บาท
8.8 คาอาหารวาง (25 บาท×70 คน× 6 มื้อ)
เปนเงิน 10,500 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษา ไดรับการปลูกฝงความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหกับเยาวชนทุกคน
9.2 นักศึกษามีระเบียบวินัย รักษากฎของวิทยาลัยฯ และปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมือง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.4 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
10.5 จากจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด
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โครงการความรวมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวี
เชิดชูเกียรติประดับเครื่องหมายชั้นป
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.9 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.10 นายจํารัส ชมกระบิล หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.11 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.12 นายบุญฤทธิ์ แกวสง ผูดูแลหอพัก
1.13 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.14 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.15 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางอุดมการณ
รักชาติและสถาบันหลักของชาติ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขอที่ 1.1 หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียก
รับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ราชการ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะ
ดาน อาทิ การจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร และ
มัคคุเทศก เปนตน
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
โครงการที่ 37 ความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน
สาขาบริการสุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และอาหาร
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1.16 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 2 ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
กลยุทธ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมดานพาณิชยนาวี
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช รวมกับศูนยฝกพาณิชย
นาวี กรมเจาทา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน
เทคนิคเครื่องกลเรือ ระบบ English Program และวิทยาลัยฯ ไดทําความรวมมือกับบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด
(มหาชน) เปดสอนหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิช าไฟฟากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ า
ระบบทวิภาคี (English program) โดยกําหนดใหนักเรียนเขาพักที่หอพัก PSL ของวิทยาลัยฯ เพื่อใหเรียนรูถึงอยู
รวมกันเปนหมูคณะระหวางรุนพี่รุนนอง และฝกระเบียบวินัยเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสถานประกอบการ
แผนกวิชาพาณิชยนาวี จึงจัดโครงการความรวมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวีเชิดชูเกียรติประดับ
เครื่องหมายชั้นป เพื่อสรางความเขาใจระหวางวิทยาลัยฯ ผูปกครอง นักศึกษา ใหเปนไปในทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อประดับเครื่องหมายชั้นปใหกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย
5.2 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในความรักชาติ วินัย เกียรติยศ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ 1
นักเรียนสาขางานเครื่องกลไฟฟา ชั้นปที่ 2
นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 1 (ปกติ)
นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 1 (ทวิ)
นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 1 (ม.6)
นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 1 (EP)
นักเรียนสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ชั้นปที่ 2 (EP)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
ผูปกครอง ครู เจาหนาที่ (โดยประมาณ)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20 คน
11 คน
11 คน
60 คน
40 คน
20 คน
20 คน
20 คน
180 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนและผูปกครองไดเขาใจถึงแผนการเรียนการสอนและการอยูรวมกันในวิทยาลัยฯ
ตลอดจนการฝกระเบียบวินัยตาง ๆ และปลูกฝงความเปนระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในความรักชาติ วินัย เกียรติยศ
สรางความผูกพันระหวางรุนพี่- รุนนอง และครูผูสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ หองบงกชรัตน โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการพาณิชยนาวี
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 104,200
บาท
ไดแก
8.1 คาของที่ระลึกแขกผูมีเกียรติ
เปนเงิน 12,500 บาท
8.2 คาอาหารครู เจาหนาที่และแขกผูมีเกียรติ( 90คนX250 บาท) เปนเงิน 22,500 บาท
8.3 คาอาหารวาง (90คน X 1มื้อ X50บาท)
เปนเงิน 4,500 บาท
8.4 คาตกแตงสถานที่
เปนเงิน 30,000 บาท
8.5 คาเชาสถานที่
เปนเงิน 30,000 บาท
8.6 คาโลมอบใหนักศึกษา (จํานวน ๒ อัน x ๘๕๐ บาท)
เปนเงิน 1,700 บาท
8.7 คาวัสดุสํานักงาน
เปนเงิน 3,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเขารับพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป
9.2 นักเรียนมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ครู-อาจารย
9.3 ผูปกครองมีความเขาใจในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ มากขึ้น
9.4 นักเรียนมีความเขาใจถึงความตองการดานบุคลากรพาณิชยนาวีของสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ

ก.ย.
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โครงการทัศนศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1.2 นายจํารัส ชมกระบิล
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.3 นายโพธิรัตน เพชรรัตน หัวหนาแผนกวิชาพาณิชยนาวี
1.4 นายบุญฤทธิ์ แกวสง
ผูดูแลหอพัก
1.5 นายรัชชานนท เอมเอก หัวหนาโครงการ English Program
1.6 นายณรงคฤทธิ์ เมืองดวง หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
1.7 นายนฤชัย ชมภูนุช
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/ เชื่อมโยง / ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 14.3 ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํา
นักเรียน และครูออกนอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน
ควรสงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน และ 3. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
มาตรการ 1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ 8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
โครงการที่ 37. ความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน
สาขาบริการสุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และอาหาร
1.8 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1) พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค 1) ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 2 ผลิตกําลังคนในระดับชางฝมือเขาสูงานอุตสาหกรรมการตอเรือและพาณิชยนาวี
กลยุทธ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมดานพาณิชยนาวี
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3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน /หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดลงนามความรวมมือกับกรมเจาทาตามโครงการ
ความมือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพาณิชยนาวี โดยมอบหมายใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช เปดสอนในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(หลักสูตร English Program) สาขาวิชาเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ รวมกับศูนยฝกพาณิชยนาวี และสาขาวิชาเครื่องกลไฟฟา(ระบบทวิภาคี)โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการผลิตนายประจําเรือของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศซึ่งมีความตองการของบุคลากรที่มีความรู ทักษะความ
เปนผูนํา และเปนผูมีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงานเปนไปตามอนุสัญญาระหวางประเทศ STCW 2010 ในการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จะตองสรางองคความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานทักษะทางทะเลเพื่อเตรียมความ
พรอมของนักเรียนเดินเรือพาณิชยในการเขาสูสถานประกอบการ ดังนั้นนักเรียนควรมีความรูในเรื่องของธุรกิจการ
เดินเรือ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ทักษะตางๆ จึงควรใหมีการจัดโครงการทัศนศึกษาใหแกนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อใหนักเรียนมีความรูในดานกิจการเดินเรือ
5.2 เพื่อใหนักเรียน ศึกษาแนวโนมการเจริญกาวหนาของกิจการานการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย
จํานวน 90 นาย
ครู-อาจารย ผูควบคุม
จํานวน 10 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนไดรับความรูดานการจัดการกิจการทาเรือ การจัดการสินคาในเรือ
2. นักเรียนทราบถึงแนวโนมหรือทิศทางดานการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
เดือน

กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดําเนินการ
มี.ค.

เม.ย.

7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ จังหวัดสงขลา

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการพาณิชยนาวี
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ไดแก
8.1 คาเชาเหมารถ
เปนเงิน 15,000 บาท
8.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม (100 คนX50 บาท)
เปนเงิน 5,000 บาท
8.3 คาอาหารวาง (100คนX25บาทX2มื้อ)
เปนเงิน 5,000 บาท
8.4 คาปายไวนิลโครงการ
เปนเงิน 1,000 บาท
8.5 คาของที่ระลึก
เปนเงิน 2,000 บาท
8.6 คาวัสดุ
เปนเงิน 2,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนมีความรูในกิจการดานการเดินเรือ การจัดการสินคาในเรือ และมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลในเรือ
9.2 นักเรียนทราบแนวโนมในการพัฒนากิจการดานการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม
10.6 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
10.7 จากจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน“English Camp”
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
1.2 ฝายวิชาการ
1.3 คณะกรรมการองคการวิชาชีพ
1.4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1.5 ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3 ใหครูทํากิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ 2 แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไปขอที่ 10 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 อาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
มาตรการขอที่ 1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
โครงการที่
36 เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาการที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงคขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
2 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามขอกําหนดของหลักสูตร
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3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุ ทธ ขอที่ 1 ส งเสริ มสนับ สนุน การจัดการเรีย นการสอนใหส อดคลองกับ ความตองการของ
ประชาชน สถานประกอบการ ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ สงผลใหมีกระแสการเตรียมความ
พรอมของประชาชนดานการใชภาษาอังกฤษใหสอดคลองตามขอตกลงของอาเซียนที่มีการใหใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลในการสื่อสาร ทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาราชการในสังกัด สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ซึ่งเปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เปนปที่สาม
ติดตอกันในสาขางานสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเทคนิคไฟฟาในเรือ ใน เพื่อผลิตบุคลากรดานการเดินเรือ
พาณิชยนาวีรองรับธุรกิจการขนสงทางทะเล ดังนั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนก
วิช าสามั ญสั มพั น ธ ได ตระหนักถึ งความสํ า คั ญของ การเตรีย มความพรอมของนักเรีย น นักศึกษาเพื่อกาวสูการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และใหสามารถออกไปแขงขันกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได จึงตองปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน และกระบวนทัศนเพื่อรั บมือกับประชาคมอาเซีย น โดยจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมให นักเรีย น
นักศึกษาสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางเต็มที่ การ
จัดกิจกรรม English camp เปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เกิดความ
กระตือรือรน นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินอีก
ดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารให กั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเครื่องกลไฟฟาในเรือ ชั้น
ปที่ 1
5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูด รวมถึงไดนําความรูและทักษะกระบวนการ
ทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจําวัน
5.3 เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ และการเขาสูประชาคมอาเซียน
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวส.1 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (EP)
6.1.2 นักศึกษา ปวส.1 สาขางานไฟฟาในเรือ (EP)
6.1.3 นักศึกษา ปวส.2 (EP)
6.1.4 ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
6.1.5 ครูแผนกวิชาชาง
6.1.6 ผูบริหาร
6.1.7 บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวมจํานวนทั้งสิ้น

20 คน
18 คน
4 คน
7 คน
4 คน
2 คน
5 คน
60 คน

6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีกระบวนคิดและการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวยความมั่นใจและกลาแสดงออก
7. แผนการดําเนินงาน
7.1 กิจกรรม
เดือน
กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการฯ
4. ประชุมคณะกรรมการฯ
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. ประเมินผล
7. สรุปผลและรายงานผลโครงการ

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

7.1 ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2559
7.2 สถานที่ดําเนินการ จังหวัดสงขลา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบโครงการ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท ไดแก
คาใชจาย

รายการ
1. คาปายโครงการ
2. คาพาหนะเดินทาง
(จางเหมารถโดยสาร วันละ 12,000 บาท
รวม 3 วัน )
3. คาที่พัก
หองพักจํานวน 25 หองๆ ละ 1,000 บาท
จํานวน 2 คืน
4. คาตอบแทนวิทยากร 1 คน (ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ)
จํานวน 16 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
5. คาอาหาร (ครูและนักเรียน) จํานวน 60 คนๆละ
150 บาท จํานวน 5 มื้อ
6. คาอาหารวาง (ครูและนักเรียน) 25 บาท/มื้อ/คน
(60 คน ๆ ละ 25 บาท รวม 6 มื้อ)
7. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงิน

จํานวน
(หนวย)

จํานวนเงิน
งปม.
อุดหนุน
1,500

บกศ.

หมายเหตุ

36,000
50,000
9,600
90,000
9,000
3,900
200,000

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักศึกษา ปวส.1 English Program สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ และเทคนิคไฟฟาในเรือ ไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9.2 นักศึกษามีโอกาสฝกฝนทักษะดานการฟง การพูดกับเจาของภาษาดวยการปฏิบัติจริง
9.3 นักศึกษานําความรูและทักษะกระบวนการทางภาษาไปใชเปนเครื่องมือสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน
9.4 นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ และการเขาสูประชาคมอาเซียน
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
10.2 จากแบบประเมินโครงการ
10.3 จากการสังเกตผูเขารวมโครงการ
10.4 จากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา
10.5 จากความกาวหนาทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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โครงการบริการวิชาการวิชาชีพเขาสูประชาคมอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
1.1 รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
1.2 รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
1.3 รองผูอําอวยการฝายบริหารงานทรัพยากร
1.4 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.5 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1.6 แผนกชางยนต
1.7 แผนกชางกลโรงงาน
1.8 แผนกชางเชื่อมโลหะ
1.9 แผนกชางไฟฟากําลัง
1.10 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
1.11 แผนกชางตอเรือไฟเบอรกลาส
1.12 แผนกงานจัดการโลจิสติกส
1.13 แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1.14 แผนกสามัญสัมพันธ
1.15 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพฯ อวท.
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 4.การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวปฏิบัติ
ขอที่ 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
สวนที่ ๒ แนวนโยบายดานการศึกษา
นโยบายเฉพาะขอที่ 2 การอาชีวศึกษา
3.3 ยุทธศาสตร สอศ. 4 ยุทธศาสตร 10 มาตรการ 45 โครงการ
ยุทธศาสตร
ขอที่ 2 เพิ่มประมาณผูเรียน
มาตรการ
ขอที่ 7 การสรางและกระจายโอกาส
โครงการที่
12. Fix it center
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3.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 พ.ศ. 2559-2562
พันธกิจ ขอที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ขอที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอที่ 2 พัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคครบทุกดาน
เปาประสงค ขอที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของสถาน
ประกอบการชุมชนและสังคม
3.5 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย 8 ขอ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.6 ความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 โดยมีแผนงานโครงการที่
มีความสําคัญตามนโยบายเรงดวนและนโยบาย 4 ป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 อนุมัติของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู ตามที่สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นําเสนอโครงการเรงดวนในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 เพื่อชวยลดรายจายและชวยสรางรายได
ใหกับชุมชน สรางมูลคาเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงความ
เขมแข็งของชุมชนและความมั่นคงของประเทศ
ในการนี้วิทยาลัยฯ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการสรางมูลคาเพิ่ม และเสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนรวมทั้ง
การส ง เสริ มการพั ฒ นาการพั ฒ นาระบบรั บ รองและตรวจสอบคุณภาพในขั้ น ตน ของสิน คา ชุมชน อัน จะเปน การ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ตามเหตุผลขางตน
5. วัตถุประสงค
5.1 ผลตอประชาชน
5.1.1 ใหการบริการ และใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกประชาชนใหรูวิธีการใช การดูแลรักษาให
สามารถบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อลดรายจายโดยการยืดอายุการใชงาน
ของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
5.1.2 พัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงตลอดจนเสริมสรางประสบการณดานการบริหารจัดการการ
สงเสริมการรวมกลุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายความรวมมือกับองคกรทางภาครัฐและเอกชนเพื่อชุมชนให
เกิดความยั่งยืน
5.1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
5.1.4 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใชงานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
และเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
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5.1.5 ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ
ในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลตอนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่
เปาหมาย
5.2.2 สรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาใหทีความสามารถมีประสบการณ
มีสมรรถนะและความพรอม
5.2.3 สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
5.3 ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนไดรับความรูในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน
5.3.2 ชุมชนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑและ
มาตรฐานคุณภาพสินคา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตอยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการ
รองรับคุณภาพสินคา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตชองประชาชน
คนยากจน บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการลดรายจาย
6.2.2 ประชาชนมีความรูในการใช การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
6.2.3 การรวมกลุมชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกลไก ในการพัฒนาศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชนที่
ยั่งยืนประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงตอการติดโรคและลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล และมีความ
พรอมในการสรางงานสรางรายได
6.2.4 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่ม
เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
6.2.5 นักศึกษาดานอาชีวะศึกษามีทักษะ ประสบการณและความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน
6.2.6 สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาใหมีความสามารถ มี
ประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอมและมีชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุม/ จัดทําคําสั่ง
3. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตลอดปงบประมาณ 2559
7.3 สถานที่ดําเนินโครงการ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
เงินจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช งบประมาณเงินปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,000 บาท ไดแก
กิจกรรม
- แผนกชางยนต
- แผนกชางกลโรงงานและแผนกชางเทคนิคพื้นฐาน
- แผนกชางไฟฟากําลัง
- แผนกชางเชื่อมโลหะและแผนกชางตอเรือไฟเบอรกลาส
- แผนกชางอิเล็กทรอนิกสและแผนกชางเมคคาทรอนิกส
- แผนกชางการจัดการโลจิสติกส
- แผนกสามัญสัมพันธ
- เครื่องกลเรือ EP และไฟฟา EP
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
16,000
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
ไดรับความรูพัฒนาทักษะในการใช การดูแล รักษา และซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ
และ สรางมูลคาเพิ่มพัฒนานวัตกรรมตอยอดโดยใชเทคโนโลยี และเสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลลัพธ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือน รวมทั้งเครือขายความรวมมือของสถานศึกษา ชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีความรูและทักษะในการดูแลและรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ
เครื่องใชในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐาน สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 เครื่องมือประเมินผล
: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
10.2 ระยะเวลาในการประเมินผล : ระหวางดําเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.3 ประเมินการจัดการ
: ผูเขารวมโครงการ
10.4 ผูติดตาม
: รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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