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ตอนที่1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี รหัสถานศึกษา 35-1-00012 ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง วันท่ี 1 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ผู้รับใบอนุญาตได้แก่ ดร.พวงเพชร ชุปวา ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา มาตรา 
15(1) สอนระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาท่ีสอน ปวช.หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม และปวส.หลักสูตรประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ปัจจุบัน
เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล” ตามใบอนุญาตเลขท่ี 007/2554 เมื่อ
วันท่ี 27 กันยายน 2554  วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่เลขท่ี 154 หมู่ท่ี 5 ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000 โทรศัพท์ 0-457-586-301 โทรสาร 0-45-586-300 
E-Mail  runya_c@hotmail.com ต้ังอยู่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดยโสธร 

 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

 สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชน บริบทของชุมชน 

 สถานท่ีต้ังของสถานศึกษาอยู่ใกล้ถนนแจ้งสนิททางหลวงหมายเลข 23 ย่านชานเมืองนอกเขต

เทศบาลเมืองยโสธร อยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลส าราญ ซึ่งเป็นพื้นท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมีศูนย์การค้า

บิ๊กซี โรงแรมท่ีพักหลายแห่ง มีร้านค้าร้านอาหารและหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ 

อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด สหกรณ์จังหวัด รวมทั้งส านักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะหน่วยงานก ากับดูแลการศึกษาเอกชนในพื้นท่ี ได้แก่ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต้ังอยู่ถนนแจ้งสนิทห่างออกไป 1 กิโลเมตร จึงถือว่าเป็นสถาน

ท่ีต้ังเหมาะสม การคมนาคมสะดวกอากาศปลอดโปร่งไม่แออัด อยู่ในบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

ส่วนสภาพพื้นฐานของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแวดล้อมด้วยหมู่บ้านต่างๆในเขตต าบลส าราญ

ได้แก่ บ้านส าราญ บ้านเชียงหวาง บ้านสว่าง บ้านบาก บ้านหนองนางตุ้มและมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับ

หมู่บ้าน ต าบลอื่นๆท่ีใกล้เคียง เช่น ต าบลน้ าค าใหญ่ ต าบลขั้นไดใหญ่ ต าบลค้อเหนือ รวมทั้งอ าเภอพนม

ไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายรับจ้างในตัวเมืองส่วน

ใหญ่มีรายได้ไม่สูงนัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีประเพณีวัฒนธรรมดังเดิม ถือฮีตสิบสองครอง

mailto:runya_c@hotmail.com
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สิบส่ี แต่ความเจริญทางวัตถุ ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ และอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากท้ังวิถีชีวิตของผู้คน 

วัฒนธรรมการบริโภคปัญหาเพศสัมพันธ์ท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด และการพนันในรูปแบบต่างๆ 

สภาพดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยต่อการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัดการศึกษาท้ังในสาย

สามัญและอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

3.ประวัติสถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล เดิมช่ือ โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี ได้รับ

อนุญาตให้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2541 ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 154 หมู่ 5 ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000 โทรศัพท์ 045-586-301 โทรสาร 045-586-300 บนเนื้อท่ี 14 ไร่ 3 งาน 

ผู้รับใบอนุญาตได้แก่ ดร.พวงเพชร ชุปวา และผู้จัดการ ได้แก่ ดร.พรสิงห์  ชุปวา ต่อมาเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 

พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล” 

ช่ือย่อภาษาไทย  “ว.ท.ย.อ.” 

ช่ือภาษาอังกฤษ  “YASOTHON INTERNATIONNAL TECHNOLOGICAL COLLEGE” 

ช่ือย่อภาษาอังกฤษ “Y.I.T.C” 

Web-Site : www.ypt.ac.th 

4. หลักสูตร ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาช่างยนต์ 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเครื่องกล 
o สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
o สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง (ทคิภาคท)  

- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
o สาขางานไฟฟ้า 
o สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  (ทคิภาคท)  

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
o สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

5. สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายประจ าวิทยาลัย 

 

    

 

ตราประจ าสถานศึกษา   เพชร    หนังสือ   รัศมี อยู่ภายในตรา เคร่ืองหมายย่อ Y-TECH อยู่ด้านล่าง 

ความหมาย 
เพชร  หมายถึง  ความอดทน  ความเข้มแข็ง 
หนังสือ  หมายถึง  ความรู้  ความเฉลียวฉลาด 
รัศมี  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า 
Y-TECH หมายถึง  เครื่องหมายย่อของวิทยาลัยฯ 
 
สีประจ าสถานศึกษา 
 ชมพู   หมายถึง  ความอ่อนโยน  ความอ่อนหวาน  และมีสัมมาคารวะ 

ม่วง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  สามัคคี  
 
พระพุทธรูปประจ า “พระพุทธอภิญญาญาณ” (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)” 
 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย “ต้นตีนเป็ดฝรั่ง หรือ พญาสัตตบรรณ” 

ค าว่า "พญาสัตตบรรณ" มีความหมายมงคลแยกเป็น 3 ค า คือ  
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ค าว่า "พญา" หมายถึง ผู้มีอ านาจน่านับถือ น่ายกย่อง ผู้เป็นใหญ่ 
ค าว่า "สัต" หรือ "สัตต" หมายถึง 7 (เจ็ด) 
ค าว่า "บรรณ" หมายถึง ใบไม้ หรือ หนังสือ 

 
6. รายละเอียดเก่ียวกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ปัจจุบัน วิทยาลัยมีอาคารเรียน  5  หลัง  ห้องสมุด  1  ห้อง  บ้านพักผู้อ านวยการ  บ้านพักครู  ลาน
จอดรถ  สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  ห้องสุขาชาย/หญิง (ครู/นักเรียน) หอประชุมและโรงอาหาร โรง
ฝึกงานช่างยนต์ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ผังบริเวณวิทยาลัยดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

27 

    

6 

2 

5 

7 

4 

3 

8 
10 

9 

26

6 

13 

12 

11 

14 

19 

16

5 

15 

1 

18 

17 

20 

21 
23 

22 

24 

25 

28 

47 

48 

46 

33 
32 

31 
24 

39 

40

* 

43 
41 44 45 

37 

34 

38 

36 

35 

30 

29 

42 



ล าดับที่ หมายเลข ชื่ออาคาร/สถานที ่ หมายเหตุ 

1 1 อาคารพรเพชร  1 8 ห้อง 1 ช้ัน 

2 2 อาคารพรเพชร  2 8 ห้อง 1 ช้ัน 

3 3 อาคารพรเพชร  3 8 ห้อง 1 ช้ัน 

4 4 อาคารพรเพชร  4 7 ห้อง 3 ช้ัน 

5 5 แสดงผลงาน/นวัตกรรม 1 หลัง 

6 6 หอสมุดพรเพชรกลาง 1 หลัง 

7 7 ห้องน้ าชาย- 6 ห้อง 

8 8 ห้องน้ า -หญิง  6 ห้อง 

9 9 หอประชุมใหญ่ 1 หลัง 

10 10 โรงอาหาร  1 2 หลัง 

11 11 สนามกีฬาเซปัคตระกร้อ 1 สนาม 

12 12 สนามกีฬาวอลเลย์บอล 1 สนาม 

13 13 สนามกีฬาบาสเก็ตบอล 1 สนาม 

14 14 เสาธง 2 เสา 

15 15 สวนหย่อม  1 ขนาดเล็ก 

16 16 ป้อมยาม ขนาดพอด ี

17 17 แท้งน้ าวิทยาลัย 1 แท้ง 

18 18 ห้องน้ าครู 1 ห้อง 

19 19 บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง 

20 20 โรงจอดรถ  1 1 หลัง 

21 21 หอพักชาย 3 ห้อง 

22 22 สถานท่ีประดิษฐ์สถานพระพุทธรูป 1 เรือน 

23 23 สวนหย่อม  2 1 สนาม 

24 24 ประตูเข้า  1 1 บาน 

25 25 ประตูเข้า  2 1 บาน 

26 26 สวนหย่อม  3 1 สนาม 

27 27 ประตู  2 1 บาน 



ห น้ า  | 8 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร   

 

28 28 ประตู  3   1 บาน 

29 29 โรงจอดรถ  2 1 หลัง 

30 30 อาคารพรเพชร  4 4  ช้ัน  ช้ันละ  6  ห้อง  

31 31 หอประชุมพรเพชร  2 1 หลัง 

32 32 โรงอาหาร  2 1 หลัง 

33 33 หอพักหญิง  2 10 ห้อง 

34 34 ประตูอนุบาล  1 1 บาน 

35 35 สวนหย่อมอนุบาล 1 สนาม 

36 36 อาคารเรียนอนุบาล 2  ช้ัน  ช้ันละ  8  ห้อง 

37 37 หอประชุมอนุบาล 1 หลัง 

38 38 ประตูอนุบาล  2 1 บาน 

39 39 ห้องน้ าอนุบาล 4 ห้อง 

40 40 โรงครัวอนุบาล 1 หลัง 

41 41 โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 1 หลัง 

42 42 โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 หลัง 

43 43 ห้องน้ า  3 4 ห้อง 

44 44 โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 หลัง 

45 45 สนามกีฬาเปตอง 1 สนาม 

46 46 บริเวณท่ีนั่งพักผ่อน 1 หลัง 

47 47 โรงจอดรถ  3 1 หลัง 

48 48 สนามกีฬาฟุตบอล 1 สนาม 
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 6.1 แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 

จุด  A  คือ สถานท่ีต้ังสถานศึกษา  ณ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

ภาพ แผนท่ีต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 สถานศึกษา มีพื้นท่ี 14 ไร ่3 งาน มีอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จ านวน 5 หลัง มีรายละเอียด
ดังนี ้
    6.2.1 อาคารอ านวยการ  (อาคาร 1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว ประกอบไปด้วย 
  (1) ห้องผู้อ านวยการ/ห้องการเงิน    จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องธุรการ      จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องทะเบียน      จ านวน 1 ห้อง 
  (4) ห้องจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน จ านวน 1 ห้อง 
  (5) หอพักชาย      จ านวน 3 ห้อง 
  รวมทั้งหมด       จ านวน 7 ห้อง  
หมายเหตุ มีห้องติดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 ห้อง คือ ห้องผู้อ านวยการ/ห้องการเงิน ห้องธุรการ ห้อง
ทะเบียน อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน 
   

A 
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 6.2.2 อาคารจัดระบบการเรียนการสอน (อาคาร 2) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน เป็นอาคาร
ส าหรับจัดระบบการเรียนการสอน และอาคารเรียน มีดังนี้   
  (1) ห้องวิชาการ       จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องกิจกรรม       จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องปกครอง       จ านวน 1 ห้อง 
  (4) ห้องเก็บของ      จ านวน 1 ห้อง 
  (5) ห้องเรียน      จ านวน 4 ห้อง 
  รวมทั้งหมด        จ านวน  8  ห้อง   
 6.2.3  อาคารจัดระบบการเรียนการสอน (อาคาร 3)   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ันเป็น
อาคารส าหรับนักเรียนนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 
  (1) ห้องเรียน      จ านวน 8 ห้อง 
  รวมทั้งหมด        จ านวน  8  ห้อง 
 6.2.4 อาคารจัดระบบการเรียนการสอน (อาคาร 4) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน เป็นอาคาร
ส าหรับจัดระบบการเรียนการสอน และอาคารเรียน มีดังนี้  
  ช้ันท่ี 1 
  (1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 3 ห้อง 
  (2) ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้ส านักงาน   จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน 1 ห้อง 
  (4) ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย    จ านวน 1 ห้อง 
  (5) ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ    จ านวน 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี 2 
  (1) ห้องเรียน      จ านวน 7 ห้อง 
  ช้ันท่ี 3 
  (1) ห้องเรียน      จ านวน 7 ห้อง 
  รวมทั้งหมด       จ านวน 21 ห้อง  
หมายเหตุ มีห้องปฏิบัติการจ านวน 7 ห้อง ติดเครื่องปรับอากาศ 
 6.2.5 อาคารจัดระบบการเรียนการสอน (อาคาร 5) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน เป็นอาคาร
ส าหรับจัดระบบการเรียนการสอน และอาคารเรียน มีดังนี ้   
  ช้ันท่ี  1   
  (1) ห้องประชุมพรเพชร1/ห้องเกรียติยศ   จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องประชุมพรเพชร 2     จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องสมาคมการศึกษาเอกชน    จ านวน 1 ห้อง 
  (4) ห้องจ าหน่ายหนังสือเรียน    จ านวน 1 ห้อง 
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  (5) ห้องผู้จัดการ      จ านวน 1 ห้อง 
  (6) ห้องเรียนปัญญาภิวัฒน์ 1    จ านวน 1 ห้อง 
  (7) ห้องเรียนปัญญาภิวัฒน์ 2    จ านวน 1 ห้อง 
  (8) ห้องเรียนปัญญาภิวัฒน์ 3    จ านวน 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี  2 
  (1) ห้องเรียน       จ านวน 5 ห้อง 
  (2) ห้องปฏิบัติการบัญชี     จ านวน 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี  3 
  (1) ห้องเรียนรวม      จ านวน 2 ห้อง 
  (2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (I-Net)   จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องประกอบคอมพิวเตอร ์    จ านวน 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี  4 
  (1) ห้องพุทธธรรม น าปัญญา    จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องเรียน      จ านวน 4 ห้อง 
  รวมทั้งหมด       จ านวน 23 ห้อง 
หมายเหตุ มีห้องติดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 ห้อง คือห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (I-Net) 
ห้องประกอบคอมพิวเตอร ์
 6.2.6 อาคารห้องสมุดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 ช้ัน จ านวน 1 ห้อง 
 6.2.7 อาคารฝึกปฏิบัติงาน โรงฝึกฝีมือ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 ช้ัน เป็นอาคาร
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี ้
  (1) ห้องพักครู       จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องเก็บอุปกรณ์     จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องเก็บเครื่องมือ     จ านวน 1 ห้อง 
  (4) ห้องเรียนปฏิบัติการฝึกฝีมือ    จ านวน 3 ห้อง 
  รวมทั้งหมด       จ านวน 6 ห้อง 
       6.2.8 อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ช้ัน 
เป็นอาคารส าหรับนักเรียนนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 
  ช้ันท่ี  1 
  (1) ห้องเครื่องควบคุม-เครื่องกล     จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องเก็บอุปกรณ์     จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องเขียนแบบ     จ านวน 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี  2 
  (1) ห้องกระจายเสียง     จ านวน 1 ห้อง 
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  (2) ห้องพักคร ู      จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องเรียน      จ านวน 4 ห้อง 
  รวมทั้งหมด       จ านวน 9 ห้อง 
      7.2.9 อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 ช้ัน เป็นอาคาร
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี ้
  (1) ห้องพักครู       จ านวน 1 ห้อง 
  (2) ห้องเก็บอุปกรณ์     จ านวน 1 ห้อง 
  (3) ห้องเก็บเครื่องมือ     จ านวน 1 ห้อง 
  (4) ห้องเรียนปฏิบัติการฝึกฝีมือ    จ านวน 4 ห้อง 
  รวมทั้งหมด       จ านวน 7 ห้อง 
  นอกจากนี้สถานศึกษายังมีสนามกีฬาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการออกก าลังกาย และ
ท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสนามต่อไปนี ้
  7.2.18 สนามฟุตบอล                จ านวน 1 สนาม 
  7.2.19 สนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล  จ านวน 1 สนาม 
  7.2.20 สนามเซปักตะกร้อ    จ านวน 1 สนาม 
  7.2.10 อาคารหอประชุม และ โรงอาหาร   จ านวน 1 หลัง 
  7.2.11 อาคารผลงาน/นวัตกรรม    จ านวน 1 หลัง 
  7.2.12 อาคารบ้านพักครู      จ านวน 1 หลัง 
  7.2.13 ห้องน้ าครู ชาย – หญิง      จ านวน 10 ห้อง 
  7.2.14 ห้องน้ าชาย-หญิง      จ านวน 22 ห้อง 
  7.2.15 หอพักนักเรียนชาย    จ านวน 10 ห้อง 
  7.2.16 หอพักนักเรียนหญงิ    จ านวน 10 ห้อง 
  7.2.17 หอพักครู      จ านวน 3 ห้อง 
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ตอนที่ 2 
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ก าหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

สภาพปัญหา 

 จากผลการติดตามนักเรียนท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหน่วยงาน และตามสถานประกอบการ

พบว่า ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพไม่เป็นไปตามความประสงค์ของสถานประกอบการบางอย่าง อีกท้ังยังขาดทักษะ

ในการปฏิบัติงาน การส่ือสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ลักษณะกิจกรรม 

 - วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ 

 - จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์จริง 

 - น าผลการติดตามนักเรียนท่ีไปฝึกประสบการณ์ตามสถานประกอบการ มาปรับปรุงการเรียนการ

สอน 

 - จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 

 - ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ 
 

สภาพปัญหา 

สภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการบางห้องไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

น าไปใช้งานได้ รวมไปถึงบริเวณวิทยาลัยฯ บางส่วน ยังไมไ่ด้รับการปรับปรุงให้สวยงาม คงทน น่าอยู่และระบบ

อินเตอร์เน็ต (Hotspot wifi) เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ลักษณะกิจกรรม 

- ส ารวจสภาพปัจจุบัน และความต้องการของการใช้สถานท่ีในวิทยาลัยฯ 

- ปรับปรุงอาคารเรียน โดยตกแต่งให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ดัดแปลงห้องเรียนบางห้องเพื่อให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ 

- ปรับปรุงบริเวณภายในวิทยาลัยฯ ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ สวยงาม 

- เพิ่มจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Hotspot wifi) เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- อาคารสถานท่ี และบริเวณวิทยาลัยฯ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ มีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย และ

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 

สภาพปัญหา 

เนื่องจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้มีการระบุให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครู และบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้อยา่งดี เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ บรรลุผลส าเร็จ

สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ลักษณะกิจกรรม 

- อบรม สัมมนา บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

- ศึกษาดูงานในวิทยาลัยฯท่ีประสบผลส าเร็จ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - บุคลากร มีความรู้ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูทาง

การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจัยและการพัฒนา ใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาการด าเนินงาน เพื่อ 
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อการ 
ด าเนินงานอยา่งยิ่ง 
 

สภาพปัญหา 

จากผลการติดตามนักเรียนในการจัดท าโครงงาน และจัดท างานวิจัย ผู้เรียนยังขาดทักษะในการจัดท า

และ การใส่ใจในการเก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อโครงงาน และงานวิจัย 

ลักษณะกิจกรรม 

 - วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างครู และนักเรียน 

 - จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านทักษะการจัดท าโครงงานวิชาชีพ และการจัดท าวิจัย 

 - น าผลการติดตามนักเรียนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและ

เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 - จัดการน าเสนอผลงานโครงงาน และงานวิจัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 

 - ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ 

 - ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานโครงงาน และงานวิจัย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริการชุมชน เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งในการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ 
แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพนูรายได้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย 
 

สภาพปัญหา 

วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ได้ทราบถึงการด าเนินงานของ

วิทยาลัยฯ แต่มีในบางท้องท่ี การคมนาคมและการส่ือสารยังเข้าไม่ถึงจึงท าให้มีชุมชนท้องถิ่น สถาน

ประกอบการ ในบางท้องถิ่นที่ไม่เข้าใจในการด าเนินงานของทางวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นจะต้องให้ชุมชน ท้องถิ่น 

สถานประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ให้มีเครือข่ายของผู้ปกครองและให้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา 

- จัดท าเอกสาร นิทรรศการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ พร้อมท้ังส่ือสถานีวิทยุคล่ืน 99.00 MHz 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ มีความเต็มใจและสนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ โดย

ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ 

- ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ และได้ช่วยเหลือชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ธ ารงรักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติไทยให้สืบทอดต่อไปยังอนชุนรุ่นหลัง 
 

สภาพปัญหา 

งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มี

ศักยภาพโดยเฉพาะงานส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีผลให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข ท้ังกาย ใจ มีความประพฤติท่ีตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานประกอบการต้องการ

ลักษณะกิจกรรม 

- วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ 

- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังกายใจ 

- ผู้เรียนมีความประพฤติท่ีตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานประกอบการต้องการ  
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ตอนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบตัิการ 

ปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 

 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 

ปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
(1) จัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
(4) การวิจัยและการพัฒนา ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ 

เปล่ียนแปลงปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานอย่างยิ่ง 
(5) การบริการชุมชน เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งในการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ แก่ประชาชน เพื่อ

เพิ่มพูนรายได้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย 
(6) การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ธ ารงรักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเอกลักษณ์

ของชาติไทยให้สืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง 
 (7) การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

ภายในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานการศึกษาสู่สากล โดยมีสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาช้ัน
น าด้านการจัดการอาชีวศึกษาท่ีเป็นเลิศท้ังด้านทักษะและวิชาการ  เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย  เป็นสถานศึกษาแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียน
การสอน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ปรัชญา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม” 
 
ค าขวัญ  “วายมสสุ สกิจเจสุ จงพยายามในหน้าที่ของตน” 
 
อัตลักษณ์ “วินัยดี มีปัญญา ล้ าหน้าด้าน IT” 
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พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรในองค์กรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5. มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศด้านทักษะและวิชาการวิชาการ เพื่อ 

เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
7. ประสานความร่วมมือกับชุมชน  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาระบบการศึกษา 
8. พัฒนาสังคมอุดมด้วยคุณภาพ สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท้ังทักษะและวิชาการรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อก้าว

สู่ประชาคมอาเชียน 

10. รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้ก าหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ความถนัดของนักเรียนและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพได้ดีขึ้นจากการ
พัฒนาหลักสูตร 

1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงท้ังในวิทยาลัยฯและ
สถานประกอบการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพของนักเรียน
สู่สากลท่ีสูงขึ้นและมีความกระตือรือร้นในการเรียน
ท่ีจะน าไปประกอบอาชีพได้ 

1.3 พัฒนางานวิชาการ ร้อยละ 80 ของผู้จบหลักสูตรสามารถน าไป
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

1.4 พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ และการส่ือสาร ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพ และการส่ือสารได้ในระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ 

 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนใช้ระบบเทคโนโลยี มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้สอนและผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

2 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ 
ให้มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย 

อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน 
แข็งแรง และปลอดภัยต่อนักเรียน 

3 ปรับปรุงบริเวณวิทยาลัยฯให้มีความร่มรื่น สะอาด 
สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

บริเวณวิทยาลัยฯให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม
และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  

 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1 สนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเข้ารับการอบรมสัมมนาท่ี
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 

ครู และบุคลลากรในวิทยาลัยฯ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2 สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3 เพิ่มประสิทธิภาพครู ในการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

ครูสามารถจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนได้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจัยและการพัฒนา ใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาการด าเนินงาน เพื่อ 
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อการ 
ด าเนินงานอยา่งยิ่ง 
 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของ
นักเรียนสู่สากล 

นักเรียน ครู และบุคลลากรในวิทยาลัยฯ ยกระดับ
ทักษะวิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 

2 พัฒนาการเรียนการสอนให้ทุกคนมีความสามารถ
ในด้านทักษะวิชาชีพ 

ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพได้ดีขึ้น จากงานวิจัย
และการพัฒนาโดยใช้เครื่องวัดต่างๆ 

3 ส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนน าเสนอผลงาน
โครงงาน และงานวิจัย 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน และผู้สอนน าเสนอผลงาน
โครงงาน และงานวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริการชุมชน เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งในการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ 
แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพนูรายได้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย 
 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1 ส่งเสริมให้ชุมชน สถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และสนับสนุนการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

ได้รับการยอมรับ นับถือจากชุมชน สถาน
ประกอบการมากขึ้นและได้รับข่าวสารได้รวดเร็ว 

2 ส่งเสริมให้ชุมชน และสถานประกอบการได้แสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยฯได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน 

3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 

สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันทุกๆด้าน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ธ ารงรักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติไทยให้สืบทอดต่อไปยังอนชุนรุ่นหลัง 
 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ส านึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยเป็นคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความส านึกในความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และวัน
ส าคัญของชาติท่ีวิทยาลัยฯ และชุมชนจัดขึ้น 

2 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปใช้
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 

3 ส่งเสริมให้ผู้เรียน แสดงความสามารถพิเศษในด้าน
กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และอื่นๆ 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านกีฬา 
ดนตรี นาฏศิลป์ และอื่นๆ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างตระหนักเก่ียวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยเป็นคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจและ
สร้างตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2 พัฒนาผู้น าทางการศึกษาเพื่อการขับเคล่ือน
นโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 สามารถสร้างผู้น าทางการศึกษาเพื่อการ
ขับเคล่ือนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การ
ปฏิบัติ 

3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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สรุปงบประมาณของแผนการด าเนินการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ประจ าปี 2560 
 

ที ชื่อโครงการ จ านวน
กิจกรรม 

งบประมาณ ฝ่ายรับผิดชอบ 

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โครงการ
เรียนดี เรียนฟรี 15ปี อย่างมี
คุณภาพ) 

11 4,670,155 ฝ่ายบุคลากร 

2 พัฒนาบุคลากรและการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

2 390,000 ฝ่ายบุคลากร 

3 การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัย 

1 100,000 ฝ่ายบุคลากร 

4 การบริหารการเงินและงบประมาณ 1 50,000 ฝ่ายบุคลากร 
5 วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1 50,000 ฝ่ายบุคลากร 

6 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 70,000 ฝ่ายบุคลากร 
7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
13 335,000 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพฯ 

8 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

8 200,000 ฝ่ายวิชาการ 

9 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ สร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

2 300,000 ฝ่ายวิชาการ 

10 บริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีส่งเสริม
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

1 100,000 ฝ่ายวิชาการ 

11 ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ 2 135,000 ฝ่ายวิชาการ 
12 การจัดท าแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
3 140,000 ฝ่ายงานประกันคุณภาพฯ 

13 พัฒนาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ 

1 200,000 ฝ่ายงานประกันคุณภาพฯ 

14 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศองวิทยาลัย
เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

 

1 100,000 ฝ่ายงานประกันคุณภาพฯ 
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15 เตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพภายในและประเมินภายนอก 
(สมศ.) 

2 100,000 ฝ่ายงานประกันคุณภาพฯ 

16 พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานทท่ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคิทยาลัยฯ 

1 750,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

17 ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

6 220,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

18 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมของนักเรียน 
นักศึกษา 

1 100,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

19 จัดการบริหารคคามเสท่ยง 5 44,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
20 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักศึกษา 
4 135,000 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 รวม 67 8,189,155  
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จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน ช้ันป ี จ านวน 

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/บัญชี 

1 42 

2 44 

3 43 

พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ 

1 42 

2 82 

3 81 

พณิชยการ/ธุรกิจค้าปลีก 

1 85 

2 82 

3 24 

รวม  ปวช. พาณิขยกรรม  525 

ปวช. 

ช่างอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์ 

1 116 

2 84 

3 86 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า 

1 40 

2 95 

3 38 

อุตสาหกรรม/ช่าง

อิเลคทรอนิกส์ 

1 29 

2 68 

3 17 

รวม  ปวช. อตสาหกรรม  573 

รวม  ปวช.  1,098 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 

1 14 

2 19 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางาน ช้ันป ี จ านวน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 17 

2 14 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
1 3 

2 4 

รวม  ปวส. บริหารธุรกิจ  71 

ปวส. 

ช่างอุตสาหกรรม 

 

 

เทคนิคยานยนต์ 
1 - 

2 4 

เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่ง

ทางราง 

1 4 

2 - 

ไฟฟ้าก าลัง 
1 18 

2 7 

บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน

ระบบขนส่งทางราง 

1 6 

2 - 

อุตสาหกรรม/ช่าง

อิเล็คทรอนิกส์ 

1 - 

2 - 

รวม  ปวส. อุตสาหกรรม  39 

รวม ปวส.  110 

รวม ปวช. และ ปวส.  1,208 

 
ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล 

1. คณะกรรมการบริหารคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.พวงเพชร  ชุปวา ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2 ดร.พรพรหม  ชุปวา ผู้จัดการ รองประธาน 
3 นายบัณฑิต ศรีวะรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
4 ดร.รัญญา  ชุปวา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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5 นายสง่า   สู้ณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6 นายบุญธรรม บุญศร ี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ผู้แทนครู กรรมการ 

 
2. คณะกรรมการร่คม 4 ฝ่าย ในการด าเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรทยน อุปกรณ์การเรทยน 

เครื่องแบบนักเรทยน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรทยนคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.พวงเพชร  ชุปวา ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2 ดร.พรพรหม  ชุปวา ผู้จัดการ รองประธาน 
3 นายบัณฑิต  ศรีวะรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
4 นางเพ็ญ ทองแก้ว ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
5 นางสุพัด ณุวงษ์ศรี ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
6 นายธีระชัย  บุคลัง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 นางจุไรรัตน์ สูงสนิท ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
8 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ผู้แทนครู กรรมการ 
9 นางสาวสร้อยสุรินทร์ แสงใสแก้ว ผู้แทนครู กรรมการ 
10 นางสาวเบญจมาศ สูงสนิท ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 
11 นายสุรศักดิ์  มีอาสา ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 

 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู เจ้าหน้าท่ี 

กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
1 ดร.พวงเพชร  ชุปวา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ 
2 ดร.พรพรหม  ชุปวา ผู้จัดการ 
3 นายสง่า  สู้ณรงค์ ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร 
4 ดร.รัญญา  ชุปวา ท่ีปรึกษาฝ่ายงบประมาณ 

กลุ่มอ านวยการ 
1 นายธนธรณ บุตรสิงห์ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2 นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3 นายบัณฑิต  ศรีวะรมย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 
4 นายไพรัช  บุญทศ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มบริหารงาน 
1 นางวรารัตน์  นนท์ตา หัวหน้างานวิชาการ 
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2 นายสายันต์  โคตา หัวหน้างานกิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3 นางสาวธารินี ศรีวิเศษ หัวหน้างานทะเบียน  
4 นายสมพงษ์  วิลัยแก้ว หัวหน้างานปกครอง 
5 นางสาวสร้อยสุรินทร์ แสงใสแก้ว หัวหน้างานธุรการและการเงนิ 

จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ (จ าแนกตามสาขาวิชา สาขางาน) 

(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 1   1 - 1 - - - 

ผู้จัดการ 1   1 - 1 - - - 

ผู้อ านวยการ 1   1 - 1 - - - 

ครู 

สาขางานการบัญชี 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้าน

สะดวกซื้อ 

สาขางานยานยนต์ 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

36 

 

4 

9 

2 

 

8 

4 

2 

7 

22 

 

3 

6 

2 

 

2 

3 

2 

4 

14 

 

1 

3 

- 

 

6 

1 

- 

3 

22 

 

3 

9 

2 

 

1 

2 

1 

4 

14 

 

1 

- 

- 

 

7 

2 

1 

3 

1 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

3 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

2 

27 

 

4 

7 

2 

 

6 

3 

2 

4 

4 

 

- 

- 

- 

 

2 

1 

- 

1 

บุคลากรทางการศึกษา 1   1 - - - 1 - 

บุคลากรสนับสนุน 6   - - 1 1 - 4 

รวม 46 22 14 23 14 2 4 28 8 
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ครู    หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ   หมายถึง  ครูท่ีมีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                     งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานท่ัวไป 

บุคลากรสนับสนุน   หมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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ตอนที่ 4 
รายละเอียดโครงการบริหารทั่วไป 

จ าแนกตามฝ่าย 
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ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายบุคลากร 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพผู้เรทยน )เรทยนดท เรทยนฟรท 15ปี อย่างมทคุณภาพ( 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์   ท่ีปรึกษาโครงการ 
   นางสาวธารินี  ศรีวิเศษ   คร ู
   นางสาวนฤมล บุตรอ าคา   คร ู
   ว่าท่ีร .ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว  เลขานุการโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ  โดยสนับสนุนงบประมาณใน 5 เรื่อง   
คือ1.ค่าเล่าเรียน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน นั้น ทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามระเบียบการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปการณ์การเรียน  เครื่องแบบ
นักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ.2560 แล้ว และด าเนินการในส่วนของกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
โดยต้องมีการเขียนรองรับในแต่ละกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย 1.กิจกรรมสานสัมพันธ์ น าปัญญา 2.กิจกรรม
กีฬาสีภายใน 3.กิจกรรมอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น BTC 4.กิจกรรมการบริการ
สารสนเทศและICT 5.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน  6.กิจกรรมการจัดอบรมทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก 
 ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ัลแนล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ยึดหลักการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ท่ีเหมาะสมกับวัย มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ควบคุมการแสดงออกของอารมณ์
อย่างเหมาะสมกับวัย สถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่ คุณธรรมจริยธรรม สภาพกาย สุขภาพจิต
ท่ีดี มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ ซึ่งสถานศึกษาเล็งเห็นว่าควรมีการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้
แข็งแรงสมบรูณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้าน
สังคมโดยให้มีโอกาส 
 ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และส่ิงแวดล้อมรอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาด้านสติปัญญาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตามสภาพครอบครัว บริบทของด้าน
สังคม และวัฒนธรรมไทย ดังนัน้กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกในชุมชน
(ทัศนศึกษา) จึงเป็นกิจกรรมท่ีได้จัดการศึกษาเพื่อมุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนต่างๆ 
ซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เด็กมีความ
เข้าใจเรียนรู้ในส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัวได้มากยิ่งขึ้น อีกท้ัง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวการจัดการศึกษา 
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วัตถุประสงค์  
1.ส่งเสริมศักยภาพทท่แตกต่างของนักเรทยนแต่ละบุคคลอย่างหลากหลาย 

 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรทยนเข้าร่คมกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายใน และภายนอกโรงเรทยน  
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรทยนระดับประกาศนทยบัตรคิชาชทพทุกคน 
 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรทยนได้พฒันาคคามเป็นเลิศทางคิชาการ ตามคคามแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 จัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์คคามรู้ต่างๆทท่เกื้อกูลส่งเสริมการเรทยนรู้ กลุ่มสาระให้มท
คคามกค้างขคางลึกซึ้งยิ่งขึ้น อทกท้ังให้ผู้เรทยนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพทท่มทในตนอย่างเต็มทท่ ตัดสินใจ ได้อย่างมท
เหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถคางแผนชทคิตและอาชทพได้อย่างมทคุณภาพ การเสริมสร้างทักษะชทคิต คุฒิ
ภาคะทางอารมณ์ ศทลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชทคิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการ
เรทยน อันได้แก่ ค่ายคุณธรรม ค่ายคิชาการ เทคโนโลยทสารสนเทศ และกิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานทท่ 
 
กิจกรรมด าเนินงาน 
 -ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการ
นักเรทยนส าหรับแนคทางด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรทยน 
 -เขทยนโครงการและเสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 
 -ประสานกับหน่คยงานทท่เกท่ยคข้อง 
 -ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ 
 -ติดตามผลและประเมินผล 
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โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 1.ค่าหนังสือเรทยน   1,000.00 บาท/ภาคเรทยน 
 2.ค่าอุปกรณ์     230.00 บาท/ภาคเรทยน 
 3.ค่าเครื่องแบบนักเรทยน    900.00 บาท คนละ 2ชุด/ปีการศึกษา 
 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรทยน   475.00 บาท/ภาคเรทยน 
 
ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมค่าหนังสือเรียน (ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 1,081 คน*1,000.00 บาท นายปรทชา  กัณทะพันธ์ 
 1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

1,081,000 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม 2560 
ถึง กันยายน 2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 

รวม 1,081,000 
 
ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมค่าหนังสือเรียน (ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 1,081 คน*1,000  บาท นายปรทชา  กัณทะพันธ์ 

 1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม 2560 

1,081,000 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 

รวม 1,081,000 
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ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน (ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 1,081 คน*230 บาท นายบัณฑิต  ศรทคะรมย์ 

 1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

248,630 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม 2560 
ถึง กันยายน 2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 

รวม 248,630 
 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน  1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน (ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 1,081  คน*230 บาท นายบัณฑิต  ศรทคะรมย์ 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม 2560 

248,630 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2560 
ถึง มทนาคม 625 1 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 625 1 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 625 1 

รวม 248,630 
 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2 ชุด/ปีการศึกษา จ านวน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 1,081 คน*900  บาท นางสาคนฤมล บุตรอ าคา 

 1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

972,900 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม  2560 
ถึง มทนาคม  562 1 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม  625 1 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม  625 1 

รวม 972,900 
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ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สานสัมพันธ์ น าปัญญา) ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 1,081 คน*200 บาท นายสายันต์  โคตา 

 1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

216,200 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม 2560 
ถึง กันยายน 2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 

รวม 216,200 
 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมทักษะวิชาชีพ) ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ภาคเรียนที่  2)  จ านวน 1,081 คน*100  บาท นายสมยศ พิมพ์แพทย์ 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม 2560 

108,100 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 

รวม 108,100 
 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สารสนเทศICT) ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ภาคเรียนที่  1)  จ านวน 1,081 คน*200  บาท นายธนธรณ  บุตรสิงห์ 

 1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

216,200 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม 2560 
ถึง กันยายน 2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2560 

รวม 216,200 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้ก ากับลูกเสือBTC) ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนักเรียน 470 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ผู้ก ากับลูกเสอืBTC)(ภาคเรียนที่ 2)จ านวน 470คน*150บาท นายสายันต์  โคตา 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม 2560 

70,500 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 6125  

รวม 70,500 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาดูงาน) ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาดูงาน)(ภาคเรียนที่ 2) จ านวน1,081คน*250บาท นายสายันต์  โคตา 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม 2560 

270,250 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 

รวม 270,250 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กีฬาสีภายใน) ภาคเรียนที่ 2 จ านวนนักเรียน 1,081 คน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กีฬาสีภายใน)(ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 1,081 คน*145 บาท นายศิรสิทธิ์ รู้สึก 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม 2560 

156,745 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 

รวม 156,745 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 ภาคเรียนท่ี  1   จ านวน   2,734,930   บาท   
 ภาคเรียนท่ี  2    จ านวน   1,935,225   บาท 
 รวมทั้งส้ิน    จ านวน   4,670,155   บาท 
สายงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 1.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2.ครูผู้สอน 
 3.ผู้บริหาร 
 4.หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
วัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ  95  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
 2.ร้อยละ  95  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
ประเมินผลโครงการ 
ตัวบ่ชี้ความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
-จ านคนนักเรทยนทท่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการจ านคน 1,081 คน 
-ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
รายการทท่ได้รับการสนับสนุน 

สังเกต/ตรคจสอบการเข้าร่คม
กิจกรรม 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการเข้าร่คมกิจกรรม 

 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ในปีการศึกษา  2558  ทท่ผ่านมา  นักเรทยนได้รับสนับสนุนรายการหนังสือเรทยน  อุปกรณ์การเรทยน  
เครื่องแบบนักเรทยน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรทยนได้อย่างท่ัคถึง 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรทยนคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล  ได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรทยน  
อุปกรณ์การเรทยน  เครื่องแบบนักเรทยน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรทยนอย่างท่ัคถึง  และเท่าเททยม 
 2.นักเรทยนมทคคามพร้อมทท่จะเรทยน  เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรทยน  และ
เครื่องแบบนักเรทยนได้รับทุกคน 
 3.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรทยนอย่างมทประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 4.ผู้ปกครองนักเรทยน  ได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชทพ  เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือเรทยน  
อุปกรณ์การเรทยน  เครื่องแบบนักเรทยน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรทยน  สามารถน าเงินส่คนนท้ไปใช้ใน
ชทคิตประจ าคันในเรื่องอื่นๆได้กับการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อทกทางหนึ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ 

(นางสาคธารินท  ศรทคิเศษ( 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ 

(นางสาคนฤมล บุตรอ าคา( 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ 

(ว่าท่ีร .ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว ( 
(เลขานุการโครงการ( 

 
ให้ความเห็นชอบโครงการ 
        เห็นชอบ 
 
        ไม่เห็นชอบ เพราะ........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
 
 

ลงช่ือ 
)นายบัณฑิต  ศรทคะรมย์( 

ทท่ปรึกษาโครงการ/รองผู้อ านคยการ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
      อนุมัติ     
 

      ไม่อนุมัติ  เพราะ ..........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
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  ลงช่ือ 
(ดร.พคงเพชร  ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

โครงการ  พัฒนาบุคลากรและการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์   ท่ีปรึกษาโครงการ 
   ว่าท่ีร .ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา   กรรมการและเลขานุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2560 
 

หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้
เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  สามารถ
พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  การท่ีจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องเข้าใจวิธีและหลักการ  แนวทาง  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  ในยุคปัจจุบัน  
ตลอดจนสามารถน ากลักการกละทฤษฎีดังกล่าว  ไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบและจัดการเรียนรู้และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดคุณลักษณะตามท่ี
ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล  จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ประจ าปี  กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษา  เพื่อช่วยพัฒนาให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับความรู้ท้ังเป็น
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ  ความรู้ทางด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 2.เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการสอนและการท างาน  
 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 -บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 33 คน 

 เชิงคุณภาพ 

      -บุคลากรของสถานศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ท างานได้  
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 -บุคลากรของสถานศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้ 

 
ขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

90,000.00 นายบัณฑิต ศรีวะรมย์ 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 
มทนาคม 2561 

รวม 90,000.00  
 
 

2. งานระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

300,000.00 นายบัณฑิต ศรีวะรมย์ 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม  2560 
ถึง มทนาคม  625 1 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม  625 1 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 
มทนาคม  625 1 

รวม 300,000.00  
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านวน 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
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 1.บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

 2.วิทยากร 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1.บุคลากรของสถานศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

2.ผลการประเมินการทดสอบของครูท่ีเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพและจรรยาบรรณเพิ่มขึ้น 

  

ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ได้รับการอบรมทางด้าน
วิชาการ  วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการติดตามการน าไปใช้ของ
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-แบบนิเทศ 
 

 -การทดสอบก่อนและหลังการเข้า
อบรม 
-การสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม 
 

-แบบทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ 
-แบบสอบถาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
     ลงช่ือ.................................................  ลงช่ือ......................................................... 
         (ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว)           (นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา) 
              หัวหน้าโครงการ                                            เลขานุการโครงการ 
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ความเห็นชอบโครงการ 

      เห็นชอบ 

      ไม่เห็นชอบ เพราะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์) 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

 
 
การอนุมัติโครงการ 
      อนุมัติ 
      ไม่อนุมัติ เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (ดร. พวงเพชร   ชุปวา) 

   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ  การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์   ท่ีปรึกษาโครงการ 
   ว่าท่ีร .ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา   กรรมการและเลขานุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2560 
 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จ าเป็นต้องมทคัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้

เพทยงพอ ซึ่งจะช่คยเอื้อต่อการเรทยนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์

เนช่ันแนล  ตลอดจนจะช่คยพัฒนาการจัดการศึกษาของคิทยาลัย ให้มทประสิทธิภาพและประสิทธิผลดทยิ่งขึ้น  

คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าค จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการ

คัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิคเตอร์ขึ้นมา  คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล มทการบริหาร

จัดการทท่ดทมทคคามพร้อมทางด้านคัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพทยงพอ  ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการ  การ

บริการ  การพัฒนางานด้านอื่น ๆ  และการจัดกิจกรรมการเรทยนการสอน มทประสิทธิภาพมากขึ้น 

             คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนลจึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการคัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิคเตอร์เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อให้

เอื้อต่อการจัดการเรทยน การสอน ตามคคามต้องการของสาขาคิชา ให้ได้ระดับมาตรฐานเพื่อสนับสนุนส่งเสริม

การศึกษาในคิทยาลัย ให้มทคคามพร้อม ส าหรับการเรทยนรู้แก่ผู้เรทยน อย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาคัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิคเตอร์ ให้เพทยงพอ  ตามคคามต้องการของหน่คยงาน 
2. เพื่อให้บริการคัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิคเตอร ์แก่หน่คยงาน 
3. เพื่อประเมินคคามพึงพอใจของครู - บุคลากร  และผู้เรทยน ทท่มทต่อการจัดหาการใช้คัสดุ อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ และคอมพิคเตอร์ 

เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรทยนทุกคน 
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 เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรทยนทุกคนมทคคามพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้คัสดุ อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ และคอมพิคเตอร์ 
 
ขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 
1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

100,000.00 
ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อย
สุรินทร์  แสงใสแก้ว 

2 ประชุมชท้แจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
พฤษภาคม 2560 
ถึง มทนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มทนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 
มทนาคม 2561 

รวม 100,000.00  
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ด้านคุณภาพ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ระดับคุณภาพในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

1.1 ร้อยละมูลค่าการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาขาวิชาบัญชี 
1.2 ร้อยละมูลค่าการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.3 ร้อยละมูลค่าการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
1.4 ร้อยละมูลค่าการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาขาวิชาช่างยนต์ 
1.5 ร้อยละมูลค่าการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
1.6 ร้อยละมูลค่าการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ระดับคคามพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรทยนทท่มทต่อการจัดหา การใช้
พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิคเตอร์ 

ดท 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
ดท 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย   
2. ครูได้ใช้ส่ือการเรียน การสอน ท่ีมีเทคโนโลยีแบบทันสมัย ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอน อย่างเป็นระบบ 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล มีห้องปฏิบัติการท่ีมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
     ลงช่ือ.................................................  ลงช่ือ......................................................... 
          (ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว)           (นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา) 
              หัวหน้าโครงการ                                            เลขานุการโครงการ 
 
ความเห็นชอบโครงการ 

      เห็นชอบ 

      ไม่เห็นชอบ เพราะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์) 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

 
การอนุมัติโครงการ 
      อนุมัติ 
      ไม่อนุมัติ เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (ดร. พวงเพชร   ชุปวา) 

   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ    โครงการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายบุคลากร งานธุรการและการเงิน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

                                   นายบัณฑิต     ศรีวะรมย์                   ท่ีปรึกษาโครงการ 

                                   ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว  หัวหน้าโครงการ 

                                   นางสาวนฤมล บุตรอ าคา                   เลขานุการโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มเดือน ตุลาคม 2560    ส้ินสุดเดือน กันยายน 2560 

1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวิทยาลัยได้รับงบประมาณเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
เป็นงบด าเนินการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน/ โครงการให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
แผนและตามงบประมาณท่ีได้รับ สามารถจัดท าหลักฐานส าหรับตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตาม
ระเบียบการเงินและพัสดุ ส าหรับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการ  มีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. เพื่อใช้จ่ายเงินตามโครงการ/แผนได้ทันเวลา 

3. เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

4. เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  

3.เป้าหมาย 

3.1.เชิงปริมาณ 
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  1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี1-3                 

  2.  ครูท้ังหมดในวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล                   

3.2.เชิงคุณภาพ 

        -  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี อย่างท่ัวถึงจากการ 

บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

         -  บุคลากรด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณท่ีก าหนดจนได้รับผลตามเป้าหมาย 

4.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

    4.1.ลักษณะกิจกรรม 

       1. บริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการ                         

               2. บริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 

              3. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 

             4. ก ากับติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 

          5. รายงานผลการใช้เงินงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการ 

    4.2.กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 

      การศึกษาข้ันพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ตุลาคม  2560 ฝ่ายบริหาร   

นายบัณฑิต  ศรีวะรมย์ 

2.  บริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2560 นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา 

3.  บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตุลาคม 2560 - กันยายน 2560 ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใส

แก้ว 

4.  ก ากับติดตามและประเมนผลการใช้เงิน ช่วงท่ี 1  เดือนมีนาคม  2561 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใส
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      งบประมาณ ช่วงท่ี 2  เดือนกันยายน 2560 แก้ว 

5.  รายงานผลการใช้เงินงบประมาณ กันยายน 2560 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

-   ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรของ 1. สัมภาษณ์  สอบถาม ตอบแบบ 1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

วิทยาลัยได้รับการบริการท่ีดี  สามารถ   

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   

-   วิทยาลัยมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best 1. สัมภาษณ์  สอบถาม ตอบแบบ 1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

Practices)  มาใช้ในการบริหารจัดการ      สอบถาม  

ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 2.  ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน 2.  แฟ้มสะสมงานของครู 

  -  วิทยาลัยผ่านการประเมินการ

จัดการ  

  

ศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล   

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนลได้รับการบริการท่ีดี  สามารถบริหาร

จัดการใช้งบประมาณเพื่อด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา  

และผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี  อย่างท่ัวถึง 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

     ลงช่ือ.................................................  ลงช่ือ......................................................... 

           (ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว)           (นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา) 

              หัวหน้าโครงการ                                            เลขานุการโครงการ 

 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

      เห็นชอบ 

      ไม่เห็นชอบ เพราะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์) 

          ปรึกษาโครงการ / รองผู้อ านวยการฯ 

 

 

การอนุมัติโครงการ 

      อนุมัติ 

      ไม่อนุมัติ เพราะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

   (ดร. พวงเพชร   ชุปวา) 

   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ  การวิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์   ท่ีปรึกษาโครงการ 
   ว่าท่ีร .ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา   กรรมการและเลขานุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2560 
 

หลักการและเหตุผล 

ด้คยคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ได้ก าหนดกรอบแนคทางในการจัดท าแผนพัฒนา 3 

ปี พ.ศ. 2558-2560 โดยก าหนดนโยบาย 6 คุณภาพ และ 10 จุดเน้นของ สพฐ. ในคุณภาพทท่ 6 )คุณภาพครู( 

และจุดเน้นทท่ 10 )Efficient Service Areas( ได้กล่าคถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร โดย

ก าหนดให้ด าเนินการในงาน/โครงการคิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจปัญหาด้านอัตราก า ลังทท่

คิทยาลัย  ก าลังประสบอยู่ในปัจจุบันค่าเป็นอย่างไร และแนคโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะได้ประมคล

เป็นภาพรคมเพื่อหาแนคทางปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งด้านหนึ่งจะน าไปประกอบการจัดท าแผนรองรับนักศึกษา

ตามโครงการ 

  คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล  ปัจจุบันเป็นคิทยาลัยทท่มทอัตราก าลังครูไม่ครบตามเกณฑ์

ทท่ ก.ค.ศ.ก าหนด และเกินเกณฑ์ทท่ ก.ค.ศ.ก าหนด คิทยาลัยยังขาดครูผู้สอนทางด้านสาขาคิชาหลัก เช่น 

คณิตศาสตร์ คิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศอยู่เป็นจ านคนมาก สาขาไม่ตรงตามคคามถนัด

หรือตามคุณคุฒิ/สาขาคิชาทท่ได้ศึกษา ซึ่งข้อมูลต่างๆ ทท่พบนท้ได้จากการส ารคจไปยังทางคิทยาลัย ต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ได้แก่ ข้อมูลจ านคนนักเรทยนทท่จะเข้าเรทยนของแต่ช้ันใน      แต่ละปี ข้อมูล

ครูตาม ข้อมูลการสอนรายคิชาของครู ข้อมูลครูมาช่คยสอนเป็น ครูพิเศษ ข้อมูลคคามต้องการครูในสาขาคิชาทท่

ขาด  ดังนั้นการจัดการคิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลกรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2560 บนพื้นฐานของข้อมูลทท่ได้ส ารคจจะช่คยแก้ปัญหาดังกล่าคข้างต้นและเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารอัตราก าลังในปัจจุบัน  และการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างต าแหน่งครู ผู้ส อนในการพิจารณา 

   จัดสรรอัตราทท่ได้รับการจัดสรรมทการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย รคมถึงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในทักษะต่างๆ และการธ ารงรักษาก าลังคนทท่เหมาะสมไค้กับองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป ท้ังนท้เพราะ

แผนทท่ได้จัดท าขึ้นมทฐานข้อมูลรายละเอทยดทท่ค่อนข้างสมบูรณ์และครบถ้คน 
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  ด้คยเหตุผลดังกล่าค ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าการคิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ของคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาอัตราก าลังคนในสถานศึกษา ของคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

เป้าหมาย 

 1.เชิงคุณภาพ 

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรทยนรู้ของคนไทย 
2.  เพื่อโอกาสทางการศึกษา และการเรทยนรู้อย่างท่ัคถึงและมทคุณภาพ 
3.  ส่งเสริมการมทส่คนร่คมของทุกภาคส่คนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

2.เชิงปริมาณ 

ด าเนินการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

พื้นที่ด าเนนิการ 

 คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเคลา ตัคชท้คัดคคามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.แต่งต้ัง/ประชุม

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 

2.คัดเลือกบุคลากร/

นักเรทยน 

3.ด าเนินการ 

 4.ติดตามผลและ

ประเมินผล 

5.สรุปและรายงานผล 

ม.ค.60 

 

 

ก.พ.60 

มท.ค.60 

 

เม.ย 60 

 

เม.ย.60 

ค าส่ังแต่งต้ัง/รายงานการ

ประชุม 

 

เตรทยมการคัดเลือก 

จ านคนบุคลากร/นักเรทยน 

 ผลการด าเนินการ 

  

 

 

 

     อ.บัณฑิต  ศรทคะรมย์ 
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แผนการใช้จ่าย 

หมคดรายจ่าย ระยะเคลาทท่จ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้ 

งบด าเนินงาน      

ค่าอบรม  20,000.00    

ค่าใช้สอย    ม.ค.-เม.ย.60 10,000.00    

ค่าคัสดุ  10,000.00    

ค่าตอบแทน  10,000.00    

รวม  50,000.00    

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต 

บุคคลเข้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

ผลลัพธ ์

  บุคคลเข้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
     ลงช่ือ.................................................  ลงช่ือ......................................................... 
     (ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว)           (นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา) 
              หัวหน้าโครงการ                                            เลขานุการโครงการ 
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ความเห็นชอบโครงการ 

      เห็นชอบ 

      ไม่เห็นชอบ เพราะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์) 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

 
การอนุมัติโครงการ 
      อนุมัติ 
      ไม่อนุมัติ เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (ดร. พวงเพชร   ชุปวา) 

   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ  สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์   ท่ีปรึกษาโครงการ 
   ว่าท่ีร .ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา   กรรมการและเลขานุการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2560 
 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า

ท่ีสุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ท่ีส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ก าลังคนเป็น

ทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมี

ความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและ

จ านวนก าลังคนท่ีเหมาะสม” 

      การวางแผนก าลังคน คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้าว่า

ต้องการอัตราก าลังประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้  การวางแผนก าลังคน

ยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและประเภทบุคคล

ตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อ

หน่วยงานต้องการ  ดังนัน้ การวางแผนก าลังคนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการ

ด าเนินการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม ท้ังปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามความต้องการ

ของหน่วยงานทางการศึกษาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 

      การวางแผนก าลังคนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาขอวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์

เนช่ันแนล  นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว  ยังต้องวางแผนก าลังคน

เพื่อใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการกระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผน

ก าลังคนต้ังแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าครูในระดับวิทยาลัยมีสภาพอัตราก าลัง 

ท่ีขาดแคลน  ในขณะท่ีภาพรวมของอัตราก าลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากพิจารณาในรายละเอียด

เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีครูและบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูและบุคลากรเป็นจ านวน

มาก  ดังนั้น การวางแผนก าลังคนส าหรับครูและบุคลากร จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของครู

และบุคลากรในสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อก าหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตราก าลังครู 

 2. เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 3. เพื่อใหว้ิทยาลัย มีอัตราก าลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  และได้รับจัดสรรครูสาขา

วิชาเอกตามท่ีวิทยาลัยต้องการ  

เป้าหมาย 

 1.เชิงคุณภาพ 

ได้รับบุคลากรทท่มทประสิทธิภาพและนักเรทยนได้รทบการพัฒนาคคามรู้  คคามสามารถเพิ่มทักษะในการ

เรทยน 

2.เชิงปริมาณ 

ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู 

และบุคลากร ปี พ.ศ.2560 มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ จ านวน 2 กลุ่มวิชาเอก รวมทั้งส้ิน 2 คน  ดังนี ้

ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนท่ีขึ้นบัญชี (คน) 

1 การบัญชี 1 

2 ช่างยนต์ 1 

 รวมทั้งสิ้น 2 

 

พื้นที่ด าเนนิการ 

 คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเคลา ตัคชท้คัดคคามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.แต่งต้ัง/ประชุม

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 

2.คัดเลือกบุคลากร 

3.ด าเนินการสอบแข่งขัน

ทักษะ 

4.ติดตามผลและ

ประเมินผล 

5.สรุปและรายงานผล 

ม.ค.60 

 

 

ก.พ.60 

มท.ค.60 

 

เม.ย 60 

 

เม.ย.60 

ค าส่ังแต่งต้ัง/รายงานการ

ประชุม 

 

เตรทยมการสอบคัดเลือก 

จ านคนบุคลากรทท่เข้า

สอบ 

ผลการสอบแข่งขัน 

  

 

 

 

     อ.บัณฑิต  ศรทคะรมย์ 

 

แผนการใช้จ่าย 

หมคดรายจ่าย ระยะเคลาทท่จ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้ 

งบด าเนินงาน  30,000.00    

ค่าอบรม      

ค่าใช้สอย    ม.ค.-เม.ย.60 10,000.00    

ค่าคัสดุ  10,000.00    

ค่าตอบแทน  20,000.00    

รวม  70,000.00    

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 59 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต 

บุคลากรทท่เข้าร่คมการแข่งขันทักษะคิชาทท่สอบคัดเลือก 

ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนท่ีขึ้นบัญชี (คน) 

1 การบัญชี 1 

2 ช่างยนต์ 1 

 รวมทั้งสิ้น 2 

 

ผลลัพธ ์

  ได้รับบุคลากรทท่สอบคัดเลือกในคิชาเอกทท่จะท าการสอน  จ านคน 2 คน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
     ลงช่ือ.................................................  ลงช่ือ......................................................... 
     (ว่าท่ีร.ต.หญิงสร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว)           (นางสาวนฤมล  บุตรอ าคา) 
              หัวหน้าโครงการ                                            เลขานุการโครงการ 
 
ความเห็นชอบโครงการ 

      เห็นชอบ 

      ไม่เห็นชอบ เพราะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายบัณฑิต    ศรีวะรมย์) 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 
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การอนุมัติโครงการ 
      อนุมัติ 
      ไม่อนุมัติ เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (ดร. พวงเพชร   ชุปวา) 

   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายวิชาการ 
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายไพรัช บุญทศ  ท่ีปรึกษาโครงการ 

 นางวรารัตน ์ นนท์ตา  หัวหน้าโครงการ 

 นายสมยศ พิมพ์แพทย์ ครู 

 นายปรีชา กัณทะพันธ ์ ครู 

 นางสาวจารุณี    สุวะไกร  ครู 

 นางสาวธารินี    ศรีวิเศษ  เลขานุการโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ

พัฒนาการครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 

จริยธรรม การรู้จักตนเองและส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนท่ีมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็น

เยาวชนที่ดีของสังคมนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้จัดท าแนวทางในการ

ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือของชุมชน และการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียนมีด้วยการหลายวิธี เช่น วัดทักษะพิสัย จิตพิสัย พุทธิพิสัยซึ่งมีวิธีการหลายรูปแบบแต่ถ้า

จะให้ได้คุณภาพโดยมีสถาบันยอมรับจ าเป็นต้องมีประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาจจะให้ข้อสอบส่วนกลางหรือใช้

ข้อสอบร่วมกันในระดับอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง นักเรียน 

และเอกชน การจัดการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานทางการศึกษา ถือเป็นความส าเร็จของการด าเนินงานของ

องค์กรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการ

สอนเป็นท่ีประจักษ์และบังเกิดผลดีแก่การบริหารงานทุกด้าน จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน

อย่างไม่หยุดยั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในภาพรวมของสถานศึกษา 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นพื้นฐานหรือแนวทางในการศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงต่อไป 
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เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

40,000.00 นางวรารัตน์ นนท์ตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  40,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.งานส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

5,000.00 นายสมยศ พิมพ์แพทย์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  5,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.งานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

20,000.00 นายปรีชา กัณทะพันธ ์

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  20,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

15,000.00 นางวรารัตน์ นนท์ตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.กิจกรรม Home Room นักเรียน นักศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

15,000.00 นายปรีชา กัณทะพันธ ์

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
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5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

15,000.00 นางวรารัตน์ นนท์ตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.งานส ารวจผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.0 ขึ้นไป  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

5,000.00 นางสาวธารินี ศรีวิเศษ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  5,000.00  

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 66 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร   

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.งานทะเบียนรายชื่อนักเรียน นักศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

5,000.00 นางจิดารัตน์  เซียงหนู 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  5,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.งานส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

60,000.00 นายธนธรณ บุตรสิงห์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  60,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.งานส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบแรกเข้า  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

5,000.00 นางสาวธารินี ศรีวิเศษ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
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5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  5,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11.งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ป ี

 

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

25,000.00 นางสาวจารุณี สุวะไกร 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  25,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12.งานส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

25,000.00 นางสาวจารุณี สุวะไกร 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  25,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13.กิจกรรมมอบใบประกาศและทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

100,000.00 นางจิดารัตน์  เซียงหนู 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  100,000.00  

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณ 335,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

1. นักเรียน/นักศึกษา 

2. ครูผู้สอน 

3. หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละของนักเรียน มีการพฒันาการเรียน
เพิ่มขึ้น 

-การสังเกตพฤติกรรม
เด็ก 

-การสัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 

-แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น 

-การทดสอบ -แบบทดสอบ 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 

2. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีรับไปใช้ประกอบอาชีพ หรือสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................

             (นางวรารัตน ์ นนท์ตา)              (นางสาวจารุณี สุวะไกร) 

                         หัวหน้าโครงการ               ต าแหน่งครู 
 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................

               (นายสมยศ   พิมพ์แพทย์)                 (นายปรีชา   กัณทะพันธ์) 

                                  ต าแหน่งครู                                            ต าแหน่งครู 
 

ลงช่ือ ................................................ 

(นางสาวธารินี ศรีวิเศษ)  

                 เลขานุการโครงการ 
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เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                       (นายไพรัช บุญทศ) 

                                     ท่ีปรึกษาโครงการ/รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

     ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพรัช    บุญทศ  ท่ีปรึกษาโครงการ 
นางวรารัตน ์ นนท์ตา  หัวหน้าโครงการ 

 นายสมยศ พิมพ์แพทย์ ครู 

 นายปรีชา กัณทะพันธ ์ เลขานุการโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2560 

 

หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผนแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด  รวมถึงระดับข้ันของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้  ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง  มีชีวิต  อยู่ในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และโลกอย่างมีความสุข  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา  ให้เน้นผู้เรียนได้ประสบการณ์จริง  โดยให้เน้นเนื้อหาภาคปฏิบัติ  เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง  และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่โรงเรียนต้ังอยู่  หลักจากท่ี
หลักสูตรน าไปใช้ระยะหนึ่งแล้วนั้น  ก็ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องอาศัยการท างานท่ีต่อเนื่องและมีการเก็บข้อมูล
อยู่ตลอดเวลา  ซึงจะท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์   และพร้อมท่ีจะน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาใหม่น าไปพัฒนาตน  และสังคม  ให้เจริญงอกงามต่อไป    

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล  จึงเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใช้อยู่เดิม   ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงท้ังสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  เพื่อให้หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล
ท่ีดีมีคุณภาพต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใสการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.เพื่อให้วิทยาลัย ฯ มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพท้องถิ่น 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -จ านวนครูผู้สอนวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนลมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงครบทุก
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 เชิงคุณภาพ 
      -ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  มีส่วนร่วม  และความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย
เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล  มีคู่มือการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
  
ขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 

 

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

50,000.00 นายไพรัช  บุญทศ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  50,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.งานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

50,000.00 นางวรารัตน์  นนท์ตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม 50,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.งานจัดท าตารางเรียน ตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 2558  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

5,000.00 นางวรารัตน์  นนท์ตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม 5,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.งานติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

15,000.00 นายไพรัช  บุญทศ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม 15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.งานอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและลักษณะอนัพึงประสงค์  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม กันยายน 2560 

15,000.00 นายสมยศ พิมพ์แพทย์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม ตุลาคม 2560 

ถึง ธันวาคม 2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มกราคม 2561 
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5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มกราคม 2561 

รวม  15,000.00  

 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการตามหลักสูตร  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม กันยายน 2560 

15,000.00 นายสมยศ พิมพ์แพทย์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม ตุลาคม 2560 

ถึง ธันวาคม 2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มกราคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มกราคม 2561 

รวม  15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.งานฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

15,000.00 นายสมยศ พิมพ์แพทย์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.งานนิเทศติดตามนักเรียนที่เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ  

1 ออกนิเทศนักศึกษาครั้งท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 15,000.00 
นายสมยศ พิมพ์แพทย์ 

2 ออกนิเทศนักศึกษาครั้งท่ี 2 ธันวาคม 2560 15,000.00 
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3 ประเมินผลการฝึกงาน มกราคม 2561 5,000.00 

รวม  35,000.00  

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 1.บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
 2.วิทยากร 
 3.หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

-ประเมินการใช้หลักสูตร -แบบประเมินหลักสูตร 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-หลักสูตรสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ในการใช้หลักสูตรตามสาขางาน  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................ 

   (นางวรารัตน์ นนท์ตา) 

  หัวหน้าโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................

               (นายสมยศ   พิมแพทย์)                 (นายปรีชา   กัณทะพันธ์) 

                                  ต าแหน่งครู                                       เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                       (นายไพรัช บุญทศ) 

                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ               ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไพรัช   บุญทศ   ท่ีปรึกษาโครงการ 

                             นางวรารัตน ์ นนท์ตา    หัวหน้าโครงการ 

                             นายสมยศ  พิมพ์แพทย์  คร ู

                             นายปรีชา    กัณทะพันธ ์  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

                   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีนโยบายส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยของ

นักเรียน  นักศึกษา โดยใช้กบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพ  

จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับชาติเป็นประจ าทุกปี  อีกท้ัง

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยในตัว

บ่งช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัยของผู้เรียน  

ยังก าหนดว่าสถานศึกษาจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ และจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน า

ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงการแข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ใน

ระดับชุมชน  จังหวัด  ภาคและระดับชาติ  ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยของนักเรียน นักศึกษา และครู โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพ 

2. เพื่อจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา และครู เป็นการ

เตรียมความพร้อมรองรับการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา ประจ าการศึกษา 2560 

เป้าหมาย 

             เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนในวิชาโครงการทุกคนของวิทยาลัยฯทุกคน 

2. ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอน และงานวิจัย 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                     นักเรียนทุกคนท่ีเรียนวิชาโครงการมีโครงงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงและมีความรู้อย่าง

เต็มศักยภาพและครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอนได้ และน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. งานส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูเ้รียนจัดแสดงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  

 

1. เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560  
 
 
 

150,000.00 
 
 
 
 

 
 
 
นายปรีชา กัณทะพันธ ์

2. ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5. สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

                                           รวม 150,000.00  

  

2. งานส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดแสดงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  

 

1. เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560  
 
 
 

150,000.00 
 
 
 
 

 
 
 
นางวรารัตน์ นนท์ตา 

2. ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5. สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

                                           รวม 150,000.00  
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งบประมาณค่าใช้จ่าย     

             งบประมาณจ านวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

1. นักเรียน  นักศึกษา 

2. ครูผู้สอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ  80  นักศึกษามีการค้นคว้า  วิจัย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

การพัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพ 

2. ร้อยละ 100 นักศึกษามีการแสดงและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  นักศึกษา  เป็นการเตรียมความ

พร้อมรองรับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของสถานศึกษามีการจัด
ประกวดส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม 

- ประเมินผลการใช้
ส่ิงประดิษฐ์ 

- แบบประเมินโครงการ 

 

ผลคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน  นักศึกษา และครู มีการค้นคว้า วิจัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการพัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีผลงานจากการประกวด  แสดงและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  นักศึกษา และครู เพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................ 

   (นางวรารัตน์ นนท์ตา) 

  หัวหน้าโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................

               (นายสมยศ   พิมพ์แพทย์)                 (นายปรีชา   กัณทะพันธ์) 

                                  ต าแหน่งครู                                       เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                       (นายไพรัช บุญทศ) 

                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ  : บริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไพรัช   บุญทศ   ท่ีปรึกษาโครงการ 

                             นางวรารัตน ์ นนท์ตา    หัวหน้าโครงการ 

                             นายสมยศ  พิมพ์แพทย์  คร ู

                             นายปรีชา    กัณทะพันธ ์  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมุ้งเน้นให้นักเรียนเกิดฐานสมรรถนะในการเรียนรู้ คือสามารถ

ปฏิบัติได้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทางวิทยาลัยจึงได้จัด

ให้มีการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ท่ีเรียนมาไปฝึกปฏิบัติจริง เป็นการ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จะได้เกิดความเช่ือมั่น หรือมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ท่ีเรียนมาไปฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง 

2. สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน 

3. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. แต่ละสาขางานมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 

2. แต่ละสาขางานมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ียไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง/คน/ปี 

3. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการต่อชุมชนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี 

4. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/ป ี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนทุกสาขางานสามารถน าความรู้ไปให้บริการแก่ชุมชน และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาอื่น 
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนร่วมกับภาครัฐ และเอกชน  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

100,000.00 นายปรีชา กัณทะพันธ ์

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

เมษายน 2560 

3 หัวหน้าแผนกแต่ละแผนกส ารวจ/
ติดต่อสถานท่ีท่ีจะน านักเรียนออก
บริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

พฤษภาคม 2560 

4 แต่ละสาขาวิชาน านักเรียนออก
บริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่
ชุมชน 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

6 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  100,000.00  

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

 เมษายน 2560 - มีนาคม 2561 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

1. นักเรียน 

2. ครูผู้สอนทุกแผนก 

3. หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา/ชุมชน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ และการประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถออก
บริการชุมชน 

-การสังเกต -แบบสังเกต 

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของชุมชน 
หน่วยงานองค์กร และสถานศึกษาอื่น 

-ประเมินตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 

-แบบประเมินตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บ่งช้ี 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถออกบริการชุมชน 

2. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของชุมชน หน่วยงานองค์กร และสถานศึกษาอื่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ชุมชนให้การยอมรับในฝีมือหรือทักษะของผู้เรียนมากขึ้น 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................ 

   (นางวรารัตน์ นนท์ตา) 

  หัวหน้าโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................

               (นายสมยศ   พิมพ์แพทย์)                 (นายปรีชา   กัณทะพันธ์) 

                                  ต าแหน่งครู                                       เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                       (นายไพรัช บุญทศ) 

                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไพรัช   บุญทศ   ท่ีปรึกษาโครงการ 

                             นางวรารัตน ์ นนท์ตา    หัวหน้าโครงการ 

                             นายสมยศ  พิมพ์แพทย์  คร ู

                             นายปรีชา    กัณทะพันธ ์  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีถือว่า เป็น

กระบวนการท่ีส าคัญ ท่ีสุดตามหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาแล้ว การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียน ครูผู้ริ

หารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็น

การ 

ส่งเสริมนักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ ได้มีโอกาส 

แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ

ของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดท าโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพท้ังภายใน และภายนอก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการและทักษะด้าน

วิชาชีพ 

2. เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ และ 

วิชาชีพ และส่งเสริมให้ไปแข่งขนัระดับ ภาคและระดับ ประเทศ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ 
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เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 

และส่งเสริมให้ไปแข่งขนัระดับ ภาคและระดับ ประเทศ 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

35,000.00 นายปรีชา กัณทะพันธ ์

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม 35,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

100,000.00 นายปรีชา กัณทะพันธ ์

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม 100,000.00  

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

 เมษายน 2560 - มีนาคม 2560 



ห น้ า  | 87 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร   

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณ 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

4. นักเรียน 

5. ครูผู้สอนทุกแผนก 

6. หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา/ชุมชน 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ และการประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถ และส่งเสริมให้ไปแข่งขนัระดับ 

ภาคและระดับ ประเทศ 

-การสังเกต 

-ประเมินตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 

-แบบสังเกต 

-แบบประเมินตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บ่งช้ี 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถ และส่งเสริมให้ไปแข่งขนัระดับ ภาคและระดับ ประเทศ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ

ส่งเสริมให้ไปแข่งขนัระดับ ภาคและระดับ ประเทศ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................ 

   (นางวรารัตน์ นนท์ตา) 

  หัวหน้าโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................   ลงช่ือ ................................................

               (นายสมยศ   พิมพ์แพทย์)                 (นายปรีชา   กัณทะพันธ์) 

                                  ต าแหน่งครู                                       เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                       (นายไพรัช บุญทศ) 

                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

     ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   การจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนธรณ บุตรสิงห์  ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวธาริน ี ศรีวิเศษ  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวจารุณี สุวะไกร  คร ู

นางสาววัชรี ศรีวิเศษ  คร ู

นางจิดารัตน์      เซียงหนู  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดฐานสมรรถนะในการเรียนรู้คือสามารถ

ปฏิบัติได้จริง  มีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทางวิทยาลัย

เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนลจึงได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นใน

เรื่องระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนลเป็นผู้ประเมิน รวมไปถึงการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการด้านต่างๆ เพื่อเป้าหมายท่ี

นักเรียนได้น าความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ในตัวเองเพื่อสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2. เพื่อประเมินคุณภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. เพื่อจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 เชิงคุณภาพ 
 พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการด้านต่างๆ 
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานประเมินความพึงใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

 

1 ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ 

เมษายน 2560 

60,000 
นาธนธรณ  บุตรสิงห์ 

2 หัวหน้าจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/
ส ารวจการจัดโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 

พฤษภาคม2560 

3 
แต่ละสาขาปฏิบัติการประจ าปี/ตาม
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 

พฤษภาคม  2560 
ถึง มีนาคม  625 1 

4 ประเมินผลความพึงพอใจ มีนาคม  625 1 
5 สรุปผล/จ าท ารายงานประจ าปี มีนาคม 625 1 

รวม 60,000.00 
 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานประเมินตนเอง (SAR)  
1 ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ 
เมษายน 2560 

55,000 
นาธนธรณ  บุตรสิงห์ 

2 หัวหน้าจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/
ส ารวจการจัดโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 

พฤษภาคม2560 

3 
แต่ละสาขาปฏิบัติการประจ าปี/ตาม
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 

พฤษภาคม  2560 
ถึง มีนาคม  625 1 

4 ประเมินผลความพึงพอใจ มีนาคม  625 1 
5 สรุปผล/จ าท ารายงานประจ าปี มีนาคม 625 1 

รวม 55,000.00 
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. งานประเมินความพึงพอใจผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
วิทยาลัยฯ 

 

1 ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ 

เมษายน 2560 

25,000 
นาธนธรณ  บุตรสิงห์ 

2 หัวหน้าจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

พฤษภาคม2560 

3 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

พฤษภาคม  2560 
ถึง มีนาคม  625 1 

4 ประเมินผลความพึงพอใจ มีนาคม  625 1 
5 สรุปผล/จ าท ารายงานประจ าปี มีนาคม 625 1 

รวม 25,000.00 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2560 - มีนาคม 2560 
งบประมาณ 
 จ านวน ,140 000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 1.ผู้บริหาร 
 2.ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

การประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

การประเมิน แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มุ่งเน้นในเรื่องยกระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและระดับคุณภาพใน
การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ โดยมคีณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

           (นางสาวธารินี  ศรีวิเศษ)    (นางสาวจารุณี สุวะไกร) 

                หัวหน้าโครงการ             ต าแหน่งครู 
                                                     

 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................ 

              (นางสาววัชรี ศรีวิเศษ)             (นางจิดารัตน์ เซียงหนู) 

                                  ต าแหน่งครู                           เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายธนธรณ บุตรสิงห์) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนธรณ บุตรสิงห์  ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวธาริน ี ศรีวิเศษ  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวจารุณี สุวะไกร  คร ู

นางสาววัชรี ศรีวิเศษ  คร ู

นางสาวจิดารัตน์ เซียงหนู  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ด าเนินการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ 

วิทยาลัยฯ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ในระดับสายอาชีพ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดต้ังวิทยาลัยฯจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์
ของวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานรวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯท่ี
จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัย พร้อมท้ังให้ความส าคัญงาน
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้างให้วิทาลัยฯมีภาพลักษณ์ท่ีดี ต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ เพื่อผลแห่งช่ือเสียง ความเช่ือถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการท่ีมีต่อ วิทยาลัยฯ 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่ือสารและน าอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

          2. เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัตงิาน และมีคุณธรรม 

3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยฯ 

เป้าหมาย 

  1. เชิงปริมาณ 

  - นักเรียน นกัศึกษา 

  - ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 2. เชิงคุณภาพ 
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- นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถส่ือสารและน าอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- นักเรยีน นักศึกษาที่มีความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัตงิาน และมีคุณธรรม 

สนองนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ 

 1. สนองยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพของครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

2. สนองยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริการชุมชน เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งใน

การให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพ แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนกับ

วิทยาลัย 

งานประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

งานประเมินภายนอก (สมศ.) มาตรฐานท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและ

จุดเด่นของสถานศึกษา 

ขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

200,000.00 นายธนธรณ บุตรสิงห์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม  2560 
ถึง มีนาคม  625 1 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม  625 1 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 
มีนาคม 625 1 

รวม 200,000.00  
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านวน .00,000200  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 1.บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
 2.นักเรียน / นักศึกษา 
 3.สถานศึกษาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถส่ือสารและน าอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
   

ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนสามารถ
ส่ือสารและน าอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

-แบบประเมิน -แบบสอบถาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนสามารถส่ือสารและน าอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม 

- วิทยาลัยฯมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงานและกับชุมชน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

           (นางสาวธารินี  ศรีวิเศษ)    (นางสาวจารุณี สุวะไกร) 

                หัวหน้าโครงการ             ต าแหน่งครู 
                                                     

 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................ 

              (นางสาววัชรี ศรีวิเศษ)             (นางจิดารัตน์ เซียงหนู) 

                                  ต าแหน่งครู                           เลขานุการโครงการ 
                                                     
ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายธนธรณ บุตรสิงห์) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
 

การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ   การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    ยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนธรณ บุตรสิงห์  ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวธาริน ี ศรีวิเศษ  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวจารุณี สุวะไกร  คร ู

นางสาววัชรี ศรีวิเศษ  คร ู

นางสาวจิดารัตน์ เซียงหนู  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ได้ด าเนินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ การจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน
ตารางสอน และบันทึกผลการเรียน พร้อมท้ังมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียน ซึ่งทาง
วิทยาลัยฯได้จัดท าระบบ สแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกวิทยาลัยฯ ลงในฐานข้อมูลและสามารถส่ง
ข้อมูลในรูปแบบ SMS แบบ Real-time เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการเข้า -ออก เรียน ของนักเรียน นักศึกษา 
และผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  

ภายในวิทยาลัยฯ ยังได้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อระมัดระวงัเหตุการณ์ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นทั่วบริเวณ
วิทยาลัยฯ ท้ังในห้องประจ าอาจารย์ และห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงาน อีกท้ังวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบเครือข่าย
ในรูปแบบ WiFi เพื่อใหบ้ริการนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ส่ิงต่างในโลกของอินเตอร์เน็ต 
โดยได้ติดต้ังประจ าทุกจุดในบริเวณของวิทยาลัยฯ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะมี Username และ Password ใน
การ Login เข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลการใช้งาตามระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

          2. เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายในรูปแบบ WiFi บริการนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ส่ิง

ต่างในโลกของอินเตอร์เน็ต 

3. เพ่ือสามารถแสดงรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการดูแล และระบบผลการเรียนของนักเรียน 

นักศึกษาได้ 
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เป้าหมาย 

  1. เชิงปริมาณ 

  - นักเรียน นกัศึกษา 

  - ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นกัศึกษาน าประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษาน าประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ

วิทยาลัยฯ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ 

 1. สนองยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี อาคารสถานท่ี และ

ส่ิงแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 

งานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
งานประเมินภายนอก (สมศ.) มาตรฐานท่ี 9 ผลการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม เมษายน 2560 

100,000.00 นายธนธรณ บุตรสิงห์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม  2560 
ถึง มีนาคม  625 1 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม  625 1 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 
มีนาคม 625 1 

รวม 100,000.00  
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

หน่วยงาน /ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 1.บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
 2.นักเรียน / นักศึกษา 
 3.สถานศึกษาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนน าประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ไป

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาน าประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศของวิทยาลัยฯ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนพึงพอใจใน

ระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศของวิทยาลัยฯ 

-แบบประเมิน -แบบสอบถาม 

ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพึงพอใจในระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ 

-แบบประเมิน -แบบสอบถาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล

วิทยาลัยฯได้ 

          2. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ระบบ WiFi ในการศึกษาค้นคว้า 

และเรียนรู้ส่ิงต่างในโลกของอินเตอร์เน็ตได้ 



ห น้ า  | 102 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร   

 

3. นักเรทยน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถตรคจสอบข้อมูลเกท่ยคกับระบบการดูแล

นักเรทยน นักศึกษาได้ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

           (นางสาวธารินี  ศรีวิเศษ)    (นางสาวจารุณี สุวะไกร) 

                หัวหน้าโครงการ             ต าแหน่งครู 
                                                     

 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................ 

              (นางสาววัชรี ศรีวิเศษ)             (นางจิดารัตน์ เซียงหนู) 

                                  ต าแหน่งครู                           เลขานุการโครงการ 
                                                     
ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายธนธรณ บุตรสิงห์) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ  : เตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในและประเมินภายนอก (สมศ.) 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนธรณ บุตรสิงห์  ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวธาริน ี ศรีวิเศษ  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวจารุณี สุวะไกร  ครู 

นางสาววัชรี ศรีวิเศษ  ครู 

นางสาวจิดารัตน์ เซียงหนู  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาใน

สถานศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 การจัดการอาชีวศึกษามีจ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธร

อินเตอร์เนช่ันแนลได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็น

เป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม

สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล เข้มแข็งและ

ยั่งยืนฝ่ายประกันคุณภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ี

ก าหนดขึ้น 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลาการของสถานศึกษา และนักเรียน มีความรู้เรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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2. ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู – อาจารย์ และบุ

คลการทางการศึกษาด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้มาตรฐาน การอาชีวศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือบรรลุตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1-7 ตัวบ่งช้ีท่ี 1-35 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานระบบประกันคุณภาพภายใน  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม มิถุนายน 2560 

50,000.00 นายธนธรณ บุตรสิงห์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

มิถุนายน 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม มิถุนายน 2560 

ถึง กรกฎาคม 
2560 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม กรกฎาคม 2560 

5 สรุปผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

กรกฎาคม 2560 

รวม  50,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.งานการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อประเมินภายนอก  
(สมศ.) 

 

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายธนธรณ บุตรสิงห์ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด มีนาคม 2561 
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กิจกรรม 

รวม  50,000.00  

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

1. นักเรียน 

2. ครูผู้สอน 

3. หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลาการของสถานศึกษา และนักเรียน มีความรู้เรื่องการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

2. ผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560 ผ่านเกณฑ์ 

3. ผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (ใหม)่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษา และ
นักเรียน มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-ทดสอบเรื่องการประกัน
คุณภาพหลังการอบรม 

-แบบทดสอบเรื่องการประกัน
คุณภาพ 

ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์ 

-ประเมินตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 

-แบบประเมินตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บ่งช้ี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

-คณะกรรมการภายนอก -18 ตัวบ่งช้ีภายนอก 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลาการของสถานศึกษา และนักเรียน มีความรู้เรื่องการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

2. ผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลาการ และนักเรียนทุกคน มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560 ผ่านเกณฑ์ 

3. ผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (ใหม่) ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

           (นางสาวธารินี  ศรีวิเศษ)    (นางสาวจารุณี สุวะไกร) 

                หัวหน้าโครงการ             ต าแหน่งครู 
                                                     

 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................ 

              (นางสาววัชรี ศรีวิเศษ)             (นางจิดารัตน์ เซียงหนู) 

                                  ต าแหน่งครู                           เลขานุการโครงการ 
                                                     
ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายธนธรณ บุตรสิงห์) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานทท่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของคิทยาลัยฯ 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  :  

นายศักดิ์ดา คงษ์โสภา ทท่ปรึกษาโครงการ 

นายสายันต์ โคตา  หัคหน้าโครงการ 

นายเทคา บุญคุณ  ครู 

นายสมพงษ์ คิลัยแก้ค  ครู 

นายนพดล เนตรหาญ ครู  

นายศิรสิทธิ์ รู้สึก  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์และสภาพแคดล้อมบริเคณรอบอาคารเรทยนภายในคิทยาลัยฯ มทสภาพเส่ือม
โทรมและภูมิทัศน์ไม่ร่คมรื่นสคยงาม รคมทั้งสภาพแคดล้อมไม่เอื้อต่อการเรทยนการสอน เป็นเรื่องจ าเป็นทท่
จะต้องมทการจัดตกแต่งปรับปรุงให้สคยงาม เพราะค่าสภาพแคดล้อมภูมิทัศน์นั้นก่อให้เกิดคคามสคยงาม คคาม
ร่มเย็นร่มรื่น ให้กับผู้ทท่อยู่และผู้มาเยท่ยมเยือน เป็นส่ิงทท่เมื่อเข้ามาในคิทยาลัยฯ แล้คมองเห็นเป็นประการแรก 
สภาพแคดล้อมภูมิทัศน์นั้นยังใช้เป็นแหล่งการเรทยนรู้ของนักเรทยน นักศึกษา ในของการเรทยนการสอนได้ทุก
สาขาคิชา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดสภาพแคดล้อมให้เป็นแหล่งเรทยนรู้ให้กับผู้เรทยน 

          2. เพื่อให้สภาพแคดล้อมภายในคิทยาลัยฯ ปลอดภัย น่าอยู่ และสคยงาม 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างทท่ดทในเรื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแคดล้อมภายในคิทยาลัยฯ 

เป้าหมาย 

  1. เชิงปริมาณ 

  - บริเคณรอบๆ ทุกอาคารรคมถึงสนามหญ้าท้ังหมด )อาคาร 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , หอประชุม

ใหญ่ , หอประชุมพรเพชร , โรงฝึกช่างยนต์ , โรงฝึกพื้นฐาน , โรงฝึกช่างไฟฟ้าก าลัง-อิเล็กทรอนิกส์ และ

ห้องน้ า( มทสภาพร่มรื่นเหมาะแก่การอ านคยคคามสะดคกในการเรทยนการสอน ร้อยละ 100 

 2. เชิงคุณภาพ 
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- เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์และสภาพแคดล้อมภายในสะอาด ร่มรื่น สคยงามมทสภาพพร้อม

สมบูรณ์เอื้อต่อการเรทยนการสอน 

สถานทีด่ าเนินการ  คิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 

ความสอดคล้องของโครงการ 

1. แผนพัฒนาการจัดการอาชทคศึกษาคิทยาลัยฯ )พ.ศ.2558-2560(  

ยุทธศาสตร์ทท่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยท อาคารสถานทท่ และส่ิงแคดล้อมให้เอื้ออ านคยต่อการเรทยนรู้ 

 2. ตัคบ่งชท้การประเมินภายนอกด้านอาชทคศึกษารอบสาม )พ.ศ. 2554-2558( ตัคบ่งชท้ทท่ 11 ผลการ
บริหารคคามเสท่ยง และตัคบ่งชท้ทท่ 17 การพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรทยนรู้ 
 3. มาตรฐานการอาชทคศึกษา พ.ศ. 2555 และมาตรฐานทท่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชทคศึกษา  
ตัคบ่งชท้ทท่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแคดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ การใช้
อาคารเรทยนห้องเรทยน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์คิทยบริการ และบริเคณภายในรอบรั่คคิทยาลัยฯ 
 

ขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานพัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ  

1 เสนอขออนุญาตด าเนินงานตาม
โครงการ 

ตุลาคม  2559 

750,000.00 นายศิรสิทธิ์ รู้สึก 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน  2559 
3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

และคางแผนการปฏิบัติงาน 
พฤศจิกายน  2559
ถึง ธันคาคม 2559 

4 ปฏิบัติโครงการตามแผน ธันคาคม 2559 ถึง 
สิงหาคม 2560 

5 ติดตามและประเมินผล เมษายน 2560 ถึง 
กันยายน 2560 

6 สรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ 

กันยายน 2560 

7 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)  กันยายน 2560   

รวม 750,000.00  
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านคน 750,000.00บาท )เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท( 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัคจ่ายทุกรายการ 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 1. ครู และบุคลากรคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
 2. นักเรทยน/นักศึกษา 
 3.สถานศึกษาอื่นๆทท่เกท่ยคข้อง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คิทยาลัยฯมทสภาพแคดล้อมทท่เอื้อต่อบรรยากาศการเรทยนการสอน 
2. บรรยากาศในคิทยาลัยฯดูดทมทสถานทท่พักผ่อนตามอัธยาศัย 
3. คิทยาลัยฯเป็นแบบอย่างทท่ดทในเรื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแคดล้อม 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 ด้านปริมาณ 
ร้อยละของคคามพึงพอใจของครู นักเรทยน และบุคลากรภายในคิทยาลัยฯ โดยเฉลท่ย 3.51 – 5.00 

ด้านคุณภาพ 

คิทยาลัยฯมทสภาพภูมิทัศน์และทัศนทยภาพทท่สคยงาม มทสภาพแคดล้อมทท่เอื้อต่อบรรยากาศการเรทยน

การสอน 

ระดับความส าเร็จ 

ตัคบ่งชท้คคามส าเร็จ คิธทการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของร้อยละของคคามพึง

พอใจของครู นักเรทยน และ

บุคลากรพึงพอใจในการพัฒนา 

และปรับปรุงภูมิทัศน์ของ

คิทยาลัยฯ 

-แบบประเมิน -แบบสอบถาม 

 

การติดตามและประเมินผล 

1. รายงานคคามก้าคหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนทท่ระบุ 

2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้นปริมาณ คุณภาพ ตามตัคชท้คัดคคามส าเร็จของโครงการ 
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3. รายงานผลโครงการ )รูปเล่ม( ต่อคิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกท่ยคข้องทราบ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายสายันต์ โคตา)      (นายสมพงษ์  วิลัยแก้ว) 

             หัวหน้าโครงการ               ครู 
                                                     
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายเทวา  บุญคุณ)    (นายนพดล  เนตรหาญ) 

                     ครู        คร ู

 

ลงช่ือ ................................................ 

(นายศิรสิทธ์  รู้สึก) 

เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ   ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างคคามเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศักดิ์ดา คงษ์โสภา ทท่ปรึกษาโครงการ 

นายสายันต์ โคตา  หัคหน้าโครงการ 

นายเทคา บุญคุณ  คร ู

นายสมพงษ์ คิลัยแก้ค  คร ู

นายนพดล เนตรหาญ คร ู

นายศิรสิทธิ์ รู้สึก  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยเกิดคิกฤตแห่งการอยู่ร่คมกันเป็นสังคมทท่แตกแยก และใช้คคามรุนแรง เนื่องจากขาด

การอบรมทท่ถูกต้อง เนื่องจากบิดมารด ไม่ค่อยมทเคลาให้ลูก เนื่องจากต้องประกอบอาชทพและส่ือสารเทคโนโลยท 

ทท่เป็นอันตรายต่อคคามคิดของผู้เรทยนและเยาคชนไทย เราจึงคครหันมาปลูกจิตส านึกในการอยู่ร่คมกัน ส่งเสริม

การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมทพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท านุบ ารุงศาสนา 

สืบสานขนมธรรมเนทยมประเพณท อนุรักษ์ส่ิงแคดล้อม และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพทยงมาใช้การด ารงชทคิต 

เพื่อให้เกิดคคามผาสุก และอยู่ร่คมกันอย่างมทคคามสุข ลดคคามรุนแรงทท่เกิดขึ้นฝนปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้นักเรทยนมทจิตส านึกในคคามเป็นไทย มทคคามรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท านุบ ารุงศาสนา สืบ

สานขนมธรรมเนทยมประเพณท 

 2.  เพื่อให้นักเรทยนมทจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแคดล้อม 

 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรทยน นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้ออกก าลังกาย 

 4.  เพื่อให้นักเรทยนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพทยงไปใช้การด ารงชทคิตประจ าคัน  

เป้าหมายและความส าเร็จ 

      1  ด้านปริมาณ 

1.  ผู้เรทยนทุกคนและครูเข้าร่คมโครงการ กิจกรรม ด้านการจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

การปกครองระบบประชาธิปไตย ศิลปะ และคัฒนธรรม ไม่น้อยกค่า 5 โครงการ 

2.  ผู้เรทยนทุกคนและครูเข้าร่คมโครงการ กิจกรรม ปลูกฝังจิตส านึกด้านอนุรักษ์ ส่ิงแคดล้อมไม่น้อย

กค่า 5 โครงการ   
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3.  ผู้เรทยนและครูทุกคนเข้าร่คมโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมด้านกทฬาและนันทนาการไม่น้อยกค่า 5 

โครงการ   

4.  นักเรทยน ครูและบุคลากร มทส่คนร่คมในการด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพทยง 

     

      2  ด้านคุณภาพ  

1.  มทจิตส านึกในคคามเป็นไทย มทคคามรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานขนมธรรม

เนทยมประเพณท อนุรักษ์ส่ิงแคดล้อม และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพทยงไปใช้การด ารงชทคิตประจ าคัน 

วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

10,000.00 นายสมพงษ์ วิลัยแก้ว 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-เลือกตั้งประธานนักเรียน 
 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  10,000.00  

 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายเทวา บุญคุณ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-งานไหว้คร ู
-งานวันท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด มีนาคม 2561 
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กิจกรรม 
รวม  50,000.00  

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมส่งเสริม วันส าคัญของชาติ  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

10,000.00 นายเทวา บุญคุณ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-งานวันแม่แห่งชาติ 
-งานวันปิยมหาราช 
-งานวันพ่อแห่งชาติ 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  10,000.00  

 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายสายันต์ โคตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-งานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
-งานจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
-งานจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
-งานปลูกป่าพิทักษ์แผ่นดินแม่ 
-งานปลูกป่าอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  50,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายสายันต์ โคตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-งานแข่งขันฟุตซอล 5 คน 
-งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
-งานเล้ียง Y-TECH สัมพันธ์ 
-งานประกวดร้องเพลง Y-TECH 
Music Award 
-งานกีฬาสีประจ าปี 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  50,000.00  

 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายสายันต์ โคตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครูและนักเรียน 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ 
- จัดท าแผนบูรณาการด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  50,000.00  
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2560 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 1.  ครูทุกแผนก 
 2.  นักเรียน 
 3.  ชุมชน 
 
การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูท่ีมี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 

-การสังเกต -แบบสังเกต 

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของ
ครูนักเรียน และชุมชน 

-แบบประเมิน 
 

-แบบประเมิน 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียน นักศึกษาครู ชุมชน มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

 2.  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เลิกใช้ความรุนแรงในการแก้ปญัหา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายสายันต์ โคตา)      (นายสมพงษ์  วิลัยแก้ว) 

             หัวหน้าโครงการ               ครู 
                                                     
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายเทวา  บุญคุณ)    (นายนพดล  เนตรหาญ) 

                     ครู        คร ู

 

ลงช่ือ ................................................ 

(นายศิรสิทธ์  รู้สึก) 

เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมชมรมของนักเรทยน นักศึกษา 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศักดิ์ดา คงษ์โสภา ทท่ปรึกษาโครงการ 

นายสายันต์ โคตา  หัคหน้าโครงการ 

นายเทคา บุญคุณ  คร ู

นายสมพงษ์ คิลัยแก้ค  คร ู

นายนพดล เนตรหาญ คร ู

นายศิรสิทธิ์ รู้สึก  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิคัฒน์ คุณภาพของคนมทคคามส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะ “เด็ก” มทคคามส าคัญ

ทท่สุด เพราะการสร้างคนให้มทคุณภาพ ต้องด าเนินอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องในแต่ละคัย เนื่องจากการ

เปลท่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการเรทยนรู้ตลอดเคลา  เป็นไปตามลักษณะของการเรทยนรู้ การจัด

ประสบการณ์ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาท้ังร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

 ฝ่ายกิจกรรมนักเรทยนมทบทบาทส าคัญยิ่งในการดูแล  แนะน า  ส่ังสอน  ฝึกฝน  กล่อมเกลา  จัด

ประสบการณ์การเรทยนรู้ทท่เหมาะสม  เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัคทั้งด้านคคามคิด  คคามสามารถ  และ

มทคคามสุข  สามารถเรทยนรู้การอยู่ร่คมกันในสังคมอย่างสันติและปัจจัยส าคัญคือการจัดหาคัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เพื่อเตรทยมคคามพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรทยนรู้ให้กับเด็ก  จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อคัสดุอุปกรณ์

ส านักงานฝ่ายกิจการนักเรทยนขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อบริหารงานตามโครงสร้างของฝ่ายกิจกรรมนักเรทยน 

2.เพื่อให้มทอุปกรณ์ใช้ในหน่คยงานได้ครบถ้คน 

3.เพื่อจัดอุปกรณ์ในการท าเอกสารต่าง ๆ ของงานในฝ่ายกิจกรรมนักเรทยน 

4.เพื่อคางแผนการด าเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนักเรทยนในแต่ละปีการศึกษา 

5.เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนักเรทยนให้เป็นไปตามแผนงาน

ทท่ก าหนด  

 6.เพื่ออ านคยคคามสะดคกในการด าเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนักเรทยน 
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เป้าหมาย    เชิงคุณภาพ  

-  นักเรทยนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจสติปัญญา  และสังคม 

-  ทุกหน่คยงานในฝ่ายกิจการนักเรทยนมทการคางแผนด าเนินงานล่คงหน้า  

      -  มทข้อมูลข่าคสารของฝ่ายกิจกรรมนักเรทยนให้บุคลากรในคิทยาลัยฯรับทราบทุกภาคเรทยนและทุกครั้ง

ทท่มทการเปลท่ยนแปลง 

            เชิงปริมาณ    

-  นักเรทยนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  ทุกหน่คยงานในฝ่ายกิจการนักเรทยนด าเนินงานได้ตามแผนงานทท่คางไค้  

- บุคลากรในโรงเรทยนรคมทั้งผู้ปกครองได้รับข้อมลูข่าคสารของฝ่ายกิจกรรมนักเรทยน 

วิธีการด าเนินงาน/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมของนักเรียน นักศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

100,000.00 นายสายันต์  โคตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

-เลือกตั้งประธานนักเรียน 
 

พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  100,000.00  

 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านคน 100,000.00 บาท )หนึ่งแสนบาทถ้คน( 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

1.นักเรทยน 
2.ครูผู้สอน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงประมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 เชิงประมาณ 

1. บุคลากร   นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภาพ 

 1.   นักเรียนได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 

2. การท างานในฝ่ายกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
3. สามารถเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
   

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

1.  รายงานการประชุมของฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

2. การสรุปผลด าเนินงานภายในฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายสายันต์ โคตา)      (นายสมพงษ์  วิลัยแก้ว) 

             หัวหน้าโครงการ               ครู 
                                                     
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายเทวา  บุญคุณ)    (นายนพดล  เนตรหาญ) 

                     ครู        คร ู

 

ลงช่ือ ................................................ 

(นายศิรสิทธ์  รู้สึก) 

เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ  : จัดการบริหารคคามเสท่ยง 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  : นายศักดิ์ดา   คงษ์โสภา  ทท่ปรึกษาโครงการ 

  นายสมพงษ์ คิลัยแก้ค  หัคหน้าโครงการ 

  นายเทคา บุญคุณ  ครู 

  นายสายันต์ โคตา  ครู 

  นายนพดล  เนตรหาญ ครู 

  นายศิรสิทธิ์ รู้สึก  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายการศึกษาการอาชทคศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ การจัดการบริหารคคามเสท่ยง

และดูแลช่คยเหลือนักเรทยน ให้ผู้เรทยนมทคคามปลอดภัย 5 ด้านคคามปลอดภัย ด้านทะเลาะคิคาท ด้านการพนนั

และการมั่คสุม ด้านยาเสพติด ด้านสังคม การต้ังครรภ์ในคัยคัยเรทยน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ

ทท่พึงประสงค์ ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการอบรมระเบทยบคินัย นักเรทยน นักศึกษา เพื่อพร้อมกับการเสริมสร้าง

คคามเข้มแข็งระบบช่คยดูแลช่คยเหลือนักเรทยนเพื่อบริหารจัดการคคามเสท่ยงให้มทประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรทยนมท

คุณลักษณะทท่พึงพอใจของสถานประกอบการ และการประกอบอาชทพ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดูแลช่คยเหลือนักเรทยนด้านคคามปลอดภัย 
2. เพื่อดูแลช่คยเหลือนักเรทยนด้านการทะเลาะคิคาท 
3. เพื่อดูแลช่คยเหลือนักเรทยนด้านการพนันและการมัค่สุมอบายมุข 
4. เพื่อดูแลช่คยเหลือนักเรทยนด้านยาเสพติด 
5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทท่พึงประสงค์ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรทยนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมให้คคามรู้เกท่ยคกับการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากภัย 
ท้ังปคง 
2. นักเรทยนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมให้คคามรู้เกท่ยคกับการคคบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้เกิดกา 
ทะเลาะคิคาท 
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2. นักเรทยนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลอบรมให้คคามรู้และตรคจสารเสพติดในปัสสาคะ 
3. นักเรทยนร้อยละ 100 ได้รับดูแลและให้คคามรู้เกท่ยคกับการพนันและการมั่คสุมอบายมุข 
4. นักเรทยนร้อยละ 100 มทคคามรู้เรื่องการมทเพศสัมพันธ์และการป้องกัน 
5. นักเรทยนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะทท่พึงประสงค์ 
6. ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ให้คคามร่คมมือและประสานงานการดูแลช่คยเหลือนักเรทยน 

เชิงคุณภาพ 

 นักเรทยนทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยท้ังปคง คคบคุมอารมณ์และคคามรู้สึกได้เหมาะสม

กับคัยและสถานการณ์ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะคิคาท ไม่เกิดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุและภัยท้ังปคง ปลอดภัยจาก

สารเสพติดไม่เล่นการพนันและมั่คสุมอบายมุขต่างๆ ไม่มทเพศสัมพันธ์และต้ังครรภ์ในคัยเรทยน โดยได้รับการดูแล

ช่คยเหลือประสานงานเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง ก่อให้เกิดการมทคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตามคัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาทท่ตนเองนับถือได้เหมาะสมกับคัย อทกท้ังยังสามารถท างานร่คมกับผู้อื่นได้ดท 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

15,000.00 นายสมพงษ์ วิลัยแก้ว 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  15,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมป้องกันดูแลการทะเลาะวิวาท  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

7,000.00 นายสมพงษ์ วิลัยแก้ว 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  7,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

10,000.00 นายสายันต์ โคตา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  10,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมป้องกันตนเองจากภัยสังคมและการต้ังครรภ์  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

7,000.00 นายสมพงษ์ วิลัยแก้ว 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  7,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมป้องกันการเล่นการพนันและการม่ัวสุม  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

5,000.00 นายสมพงษ์ วิลัยแก้ว 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  5,000.00  

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านคน 44,000.00 บาท )สท่หมื่นสท่พันบาทถ้คน( 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

1.นักเรทยน 
2.ครูผู้สอน 
3.คัด 
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4.ชุมชน 
5.กลุ่มโรงเรทยนเอกชน 
6.สถานประกอบการ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัคชท้คัดคคามส าเร็จ คิธทการประเมิน เครื่องมือ 
1.ผู้เรทยนร้อยละ 100 ได้รับการ
บริหารจัดการให้ปลอดภัยจาก
คคามเสท่ยง 5 ด้าน 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกและภาพบันทึกจาก
กล้องคงจรปิด 

2.ผู้เรทยนร้อยละ 90 ไม่มทการ
ทะเลาะคิคาทและการมั่คสุม 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

3.ผู้เรทยนร้อยละ 100 ปลอดสาร
เสพติด 

การสังเกต 
การตรคจสารเสพติด 

อุปกรณ์ตรคจสารเสพติด 
แบบบันทึก 

4.ผู้เรทยนร้อยละ 90 ไม่มทการ
ต้ังครรภ์ก่อนคัยอันคคร 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 

5.ผู้เรทยนร้อยละ 90 ไม่เล่นการ
พนันและการมั่คสุม 

การสังเกต 
การบันทึก 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

6.ผู้เรทยนร้อยละ 90 มทคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะทท่พึง
ประสงค์ 

การสังเกต 
การบันทึก 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

7.ผู้เรทยนร้อยละ 100 ได้รับการ
ดูแลอย่างเป็นเครือข่ายกับ
ผู้ปกครอง 

การสังเกต 
การบันทึก 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรทยนมทลักษณะนิสัยหลทกเลท่ยงด้านคคามปลอดภัย การทะเลาะคิคาท การพนันและการมั่คสุม การมท

เพศสัมพันธ์ก่อนคัยอันคครและการตั้งครรภในคัยเรทยน มทคุณธรรมและคุณลักษณะทท่พึงประสงค์ ผู้ปกครองและ

ชุมชน ให้การยอมรับคิทยาลัยในเรื่องการดูแลคคามเสท่ยงท้ัง 5 ด้าน  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายสายันต์ โคตา)      (นายสมพงษ์  วิลัยแก้ว) 

             หัวหน้าโครงการ               ครู 
                                                     
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายเทวา  บุญคุณ)    (นายนพดล  เนตรหาญ) 

                     ครู        คร ู

 

ลงช่ือ ................................................ 

(นายศิรสิทธ์  รู้สึก) 

เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 
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ชื่อโครงการ  :  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ดา คงษ์โสภา ทท่ปรึกษาโครงการ 

นายสายันต์ โคตา  หัคหน้าโครงการ 

นายเทคา บุญคุณ  ครู 

นายสมพงษ์ คิลัยแก้ค  ครู 

นายนภดล เนตรหาญ ครู 

นายศิรสิทธิ์ รู้สึก  เลขานุการโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 ตามหลักสูตรอาชีวะศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  มุ่งเน้นให้โรงเรียนด าเนินการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ี

ตนเองถนัด และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ ดังนั้น

จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามความมุ่งหวัง

ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถคัดกรอง ติดตามดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ น าไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ และศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 ครูประจ าช้ันทุกช้ันปีสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูท่ีปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนประจ าช้ันออกเป็นกลุ่มต่างๆ และติดตามดูแลช่วยเหลือได้

เต็มศักยภาพ 

2. ครูท่ีปรึกษาสามารถประสานกับผู้ปกครองเพื่อให้การติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

15,000.00 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  15,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. งานติดตามดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  50,000.00  
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ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. งานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

20,000.00 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  20,000.00  

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. งานแนะแนวทางการศึกษา  

1 เสนอขออนุมัติกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

50,000.00 นายเทวา บุญคุณ 

2 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 

3 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2560 

ถึง มีนาคม 2561 

4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2561 
5 สรุปผลและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

มีนาคม 2561 

รวม  50,000.00  

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณ จ านวน 135,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

2. ผู้ปกครอง 
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3. นัดเรียน นักศึกษา 

4. ครูท่ีปรึกษา 

5. ครูประจ าวิชา 

6. คณะกรรมการงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองร่วมประชุมผู้ปกครอง 

2. ร้อยละ 80 สามารถติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มเส่ียง 

3. ร้อยละ 80 สามารถออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

4. ร้อยละ 80 สามารถออกแนะแนวทางการศึกษาได้ 

การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต ( Outputs ) 
ร้อยละ 100 ของครูท่ีปรึกษาสามารถน าการปฏิบัติเพื่อการ 
เสริสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายหลักสูตร 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) ร้อยละ 80 ของครูท่ีปรึกษา 
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยให้
นักเรียนจบการศึกษามีทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

สังเกต 
ส ารวจ 
สอบถาม 
 
 
 
 
ตรวจผลงาน 
สังเกตการท างาน 
 
 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และเก่าทุกคนท่ีเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยมี

การเข้าค่ายคุณธรรมสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ การกล่าวต้อนรับจากผู้รับ

ใบอนุญาตการให้ข้อมูลการเรียนการสอนจากทุกๆฝ่าย 
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2. สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และเก่าทุกคนท่ีเข้ามาในปีการศึกษา 2558

และก าลังศึกษาอยู่ โดยมีการกล่าวต้อนรับจากผู้ได้รับใบอนุญาต ดร.พวงเพชร ชุปวา และแถลง

นโยบายจากผู้อ านวยการ 

ดร.พวงเพชร ชุปวา และการให้ข้อมูลการเรียนการสอนจากทุกๆฝ่าย และการให้ผู้ปกครองเข้าพบปะ

พูดคุยกับครูท่ีปรึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. สถานศึกษาได้ด าเนินการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีมีเกรดเฉล่ียรายภาคต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป 

และนักเรียนดีแต่ฐานะเศรษฐกิจขาดแคลนเป็นจ านวน 45 ทุนตลอดปีการศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 

2. นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเส่ียง กลุ่มปกติ กลุ่มดี ได้รับการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุน 

3. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับติดต่อประสานอย่างเป็นเครือข่าย 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายสายันต์ โคตา)      (นายสมพงษ์  วิลัยแก้ว) 

             หัวหน้าโครงการ               ครู 
                                                     
 

ลงช่ือ ................................................  ลงช่ือ ................................................  

            (นายเทวา  บุญคุณ)    (นายนพดล  เนตรหาญ) 

                     ครู        คร ู

 

ลงช่ือ ................................................ 

(นายศิรสิทธ์  รู้สึก) 

เลขานุการโครงการ 

 

ความเห็นชอบโครงการ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เพราะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ ................................................ 

                      (นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา) 

                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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การอนุมัติโครงการ 

  อนุมัติ 

   ไม่อนุมัติ เพราะ             

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร. พคงเพชร   ชุปคา( 

ผู้อ านคยการคิทยาลัยเทคโนโลยทยโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล 


