
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชา 



รายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 

ชื่อโครงการ   อบรมการสรางเว็บเพจ 

ผูรับผิดชอบโครงการ                นางสาวมยรุี  อามาตยมนตรี 

งบประมาณที่จัดสรร  2,240 

คาใชจายจริงตามโครงการ 2,240 

วันที่ดําเนินงาน   27  มกราคม  2555 

สถานที่ดําเนินการ  หองอินเตอรเน็ตวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ ระดับชั้น   ปวส.   จํานวน   12   คน 

- นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ  ระดับชั้น  ปวช.   จํานวน    6    คน 

- คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา     จํานวน    5    คน 

- วิทยากร        จํานวน    1    คน 

รวมทั้งสิ้น   จํานวน   24   คน 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  สามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง             

และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  สงผลใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการพฒันาใหสอดคลอง

กับตลาดแรงงานในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิตท่ีเกิด 

 -  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ  ที่เขารบัการอบรมฯ  มีทักษะในการสราง               

เว็บเพจขั้นพื้นฐานได  รวมทั้งนักเรียน  นักศึกษาไดรับการพฒันาสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ปญหาและอุปสรรค 

-  นักเรียนนักศึกษามทีักษะแตกตางกันในการฝกปฏิบัติจงึมีการเรียนรูไดไมเทากัน  เนื่องจาก 

ศึกษาตางระดับชั้น  ทําใหวิทยากรตองใชเวลาในการใหความรูเพื่อปรับพื้นใหกบันักเรียน ระดบั  ปวช.  

เพิ่มขึ้น 

-  เนื้อหาในการจัดอบรมคอนขางจะมีรายละเอียดมาก  ทําใหจึงไมสามารถที่จะลงถึงรายละเอียด 

ที่กําหนดไวไดทั้งหมด 



-  นักเรียนนักศึกษาบางสวนทีม่ีรายช่ือเขารับการอบรม  แตตองไปรวมกิจกรรมสอนอาชีพ                 

ในวันเดียวกัน  จึงไมสามารถเขารวมการอบรมได  จึงทําใหนักเรียนนกัศึกษาเสียโอกาสในการอบรมในครั้งนี ้

 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  กําหนดใหมีการจัดอบรมในทกุภาคเรียน  เพื่อเปนการพฒันานักเรียนนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

และสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม การอบรมการสรางเว็บเพจ 

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

วันศุกรที่  27  มกราคม  2555  ณ  หองอินเตอรเน็ตวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

วิทยากร นายพีระพงค บุญฉลาด ครูโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนรู ป 2554 

ผูรับผิดชอบโครงการ                นางสาวออมทรัพย  สืบสวน 

งบประมาณที่จัดสรร  16,000 

คาใชจายจริงตามโครงการ 16,000 

วันที่ดําเนินงาน   10 กุมภาพันธ 2555 

สถานที่ดําเนินการ  ณ ศูนยซีเบิรดนางรองและอทุยานประวัติศาสตรพนมรุง จ.บุรรีัมย  
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 - นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ทั้งหมดประมาณ 120 คน ไดศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการ 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ  ไดความรูในการศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ 

ผลผลิตท่ีเกิด 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไดรับการพฒันาทักษะ ประสบการณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปญหาและอุปสรรค 

- ไมมี 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  จะดําเนินโครงการศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนรู ในสถานประกอบการในเขต

อุตสาหกรรมทีม่ีขนาดใหญมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนรู  ประจําป  2554 

ณ ศูนยซีเบิรดนางรอง และ อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส 

ผูรับผิดชอบโครงการ                แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส 

งบประมาณที่จัดสรร  3,500 

คาใชจายจริงตามโครงการ 3,500 

วันที่ดําเนินงาน   14 กุมภาพันธ 2555 

สถานที่ดําเนินการ  สถานีถายทอดวิทยุโทรทัศน กองทัพบก ชอง5และชอง7 อ.เมือง  

                                         จ.บุรีรัมย  
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 - นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส จํานวน  51  คน เขารวมโครงการฯ 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ไดความรูในการทัศนศึกษาดูงานและทราบแนวทาง

ในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาและทราบถึงลกัษณะงานในอาชีพที่ตรงกบัความสนใจและความถนัด

ของตนเอง 

ผลผลิตท่ีเกิด 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไดรับการพฒันาทักษะ ประสบการณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปญหาและอุปสรรค 

- นักเรียน นักศึกษา เดินทางไปสถานประกอบการลาชา เนื่องจากไมทราบสถานที่แนชัด 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  ควรใหมีการศึกษาดูงานในสาขางานตรงตามสาขางานวิชา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม  

การทัศนศึกษาดูงาน ป 2554 

ณ สถานีถายทอดวิทยุโทรทัศน กองทัพบกชอง5 และชอง7 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาการบญัช ี

ชื่อโครงการ   ปรับปรงุระบบไฟฟาหองปฏิบัตกิารบัญชีและเครื่องคอมพิวเตอร 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายชัย  พลคํา แผนกวิชาการบญัช ี

งบประมาณที่จัดสรร  29,685.00  บาท 

คาใชจายจริงตามโครงการ 

1. คาปรับปรงุระบบไฟฟา  เปนเงิน   17,285.00  บาท 

2. ปรับปรงุเครื่องคอมพิวเตอร  เปนเงิน  12,400.00  บาท 

รวมคาใชจายตามโครงการ  เปนเงิน           29,685.00  บาท 

วันที่ดําเนินงาน   17  ตุลาคม  2554 -  17  กุมภาพันธ  2555 

สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาการบญัช ีวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

ผลการดําเนินการ 

 เชิงปริมาณ 

1. มีหองปฎิบัติการแผนกวิชาการบัญชี จํานวน 1 หอง  

2. มีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานไดเพิม่เติม จํานวน 2 เครื่อง 

3. นักศึกษาแผนกวิชาการบญัชีสามารถใชงานหองปฏิบัติการไดทุกคน 

 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาแผนกวิชาการบญัชี สามารถใชงานหองปฏิบัติการบัญชีได 

2. นักศึกษาแผนกวิชาการบญัชี สามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปบญัชีไดสงผลให

นักศึกษาไดฝกทักษะและเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ อาชีวศึกษา

จังหวัดบุรรีัมย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ (อันดบัที่ 2) 

3. นักศึกษาแผนกวิชาการบญัชี สามารถใชหองปฏิบัตกิารบัญชีในการสืบคนขอมูล

และจัดพมิพรายงาน ประกอบการเรียนการสอนได 

4. แผนกวิชาการบญัชี มีหองปฏิบัติการทีส่ามารถใชเปนสือ่ประกอบการเรียนการ

สอน ใหกบันักเรียน นักศึกษา ในรายวิชาตางๆ ได 

ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น  

แผนกวิชาการบญัชีมีหองปฏิบัตกิาร วัสดุ อุปกรณทีเ่หมาะสมเพียงพอเอื้อ   

                   ตอการเรียนรู 

   



ปญหาและอุปสรรค 

1. พื้นที่หองปฏิบัตกิารบญัชีมีขนาดเล็ก ไมเปนสัดสวน รองรับจํานวนนักศึกษาไดไม

เพียงพอ 

2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมปีรมิาณไมเพียงพอตอผูเรียน (อตัรา 1 เครื่อง ตอ 5 คน ) 

3. คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรยังขาดในเรือ่งของการสบืคนขอมูลระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

4. ไมมีเครื่องสํารองไฟที่ใชสําหรับปองกันระบบไฟฟาขัดของ อาจสงผลใหเครื่องเสียหายได 

5. โตะ – เกาอื้ สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอรไมเหมาะสม 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

 1. ควรมีการจัดทําโครงการปรับปรงุระบบอินเตอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูล

ประกอบการเรียน การสอนในอนาคต 

 2. มีการจัดซื้อ จัดหา โตะ – เกาอี้ สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะสม 

 3. ควรมีการขนายพื้นทีห่องปฏิบัติการบัญชีใหมีขนาดที่กวางขึ้น ใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน

ผูเรียน 

 4. ควรมีการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มขึน้ใหเพียงพอตอการพฒันาผูเรียน 

ใหไดมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งปจจุบนัแผนกวิชาการบัญชีมเีครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัใชเปนสื่อในการ

เรียน การสอน จํานวน 7 เครื่อง ตอผูเรียน เฉลี่ย 30 คน ตอหอง 

 5. ควรมีการจัดหาเครื่องสํารองไฟ สําหรับปองการไฟฟาขัดของที่จะสงผลเสียหายตอเครื่อง

คอมพิวเตอรในอนาคตและชวยยืดอายุการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม การจดัการเรียนการสอน 

หองปฏิบตัิการบญัช ี ปการศกึษา 2554 

ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาชางยนต 

ชื่อโครงการ   โครงการทัศนศึกษาดูงาน ป 2554 

ผูรับผิดชอบโครงการ                แผนกวิชาชางยนต 

งบประมาณที่จัดสรร  19,000 

คาใชจายจริงตามโครงการ 19,000 

วันที่ดําเนินงาน   23 กุมภาพันธ 2555 

สถานที่ดําเนินการ  สถานประกอบการในจังหวัดบุรรีัมย  
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 - นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ทั้งหมดประมาณ 120 คน ไดทัศนศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ไดความรูในการทศันศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

ผลผลิตที่เกิด 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไดรับการพฒันาทักษะ ประสบการณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปญหาและอุปสรรค 

- ไมมี 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  จะดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทีม่ีขนาดใหญมาก

ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม การทัศนศึกษาดูงาน ป 2554 

ณ บริษัท โตโยตาบรุีรัมย จํากดั  ศูนยซีเบิรดนางรอง และ อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง 

จังหวัดบุรรีัมย 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาไฟฟา 

ชื่อโครงการ   โครงการทัศนศึกษาดูงาน ป 2554 

ผูรับผิดชอบโครงการ                นายศุภรินทร  เสงี่ยมทรพัย 

งบประมาณที่จัดสรร  66,000 

คาใชจายจริงตามโครงการ 2,100 

วันทีด่ําเนินงาน   14 กุมภาพันธ 2555 

สถานที่ดําเนินการ  พิพิธภัณฑสิรินธร  
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 - ครูและนกัเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟา จํานวน  68 คน เขารวมโครงการ 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟา ไดความรูในการทัศนศึกษาดูงานและไดเปดโลกทัศนเพิม่พูน

ประสบการณมากขึ้น 

ผลผลิตท่ีเกิด 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไดรับการพฒันาทักษะ ประสบการณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปญหาและอุปสรรค 

- นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาถึงที่นัดหมายลาชา 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  การเดินทางระยะไกลควรใชรถโดยสารปรบัอากาศเพราะจะทําใหไมแออัดจนเกินไปและควรนัด

หมายผูเขารวมโครงการลวงหนา 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม การทัศนศึกษาดูงาน ป 2554 

ณ พิพิธภัณฑสิรินธร 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารงุฯ 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปดโลกกวางสูเสนทางการ  

                                          เรียนรู 

ผูรับผิดชอบโครงการ                แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงฯ 

งบประมาณที่จัดสรร  9,500 

คาใชจายจริงตามโครงการ 9,500 

วันที่ดําเนินงาน   26 พฤษภาคม 2555 

สถานที่ดําเนินการ  บริษัทราชสีมาผลิตเหล็ก จํากัด จังหวัดนครราชสมีา 
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 -  นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงฯ ระดับ ปวช. จํานวน 75 คน  ไดไปศึกษาดูงาน

ในสถานที่จริง 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน นักศึกษา มีความรูดานวิชาชีพและมบีุคลิกภาพที่ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 90 

ผลผลิตท่ีเกิด 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไดรับการพฒันาทักษะ ประสบการณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปญหาและอุปสรรค 

- ระยะเวลาในการศึกษาดูงานนอยเกินไป 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  ควรปรับระยะเวลาการศึกษาดูงานเพิม่ขึ้น เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่เติมที่เกี่ยวกบั

สาขาวิชาของตนใหมากขึ้น 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม  

การทัศนศึกษาดูงาน ป 2555 

ณ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จํากัด  

จ.นครราชสีมา 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ฝาย/งาน/แผนก   แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนกัศึกษาใหม1/2555 

ผูรับผิดชอบโครงการ                แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงฯ 

งบประมาณที่จัดสรร  9,500 

คาใชจายจริงตามโครงการ 9,500 

วันที่ดําเนินงาน   26 พฤษภาคม 2555 

สถานที่ดําเนินการ  บริษัทราชสีมาผลิตเหล็ก จํากัด จังหวัดนครราชสมีา 
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 -  ครูและนักศึกษา แผนกวิชาเชื่อมโลหะ จํานวน 30 คน  ไดไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียน นักศึกษา มีความรูดานวิชาชีพและมบีุคลิกภาพที่ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 80 

ผลผลิตท่ีเกิด 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไดรับการพฒันาทักษะ ประสบการณ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและใช

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ปญหาและอุปสรรค 

- ระยะเวลาในการศึกษาดูงานนอยเกินไป 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 

 -  ควรปรับระยะเวลาการศึกษาดูงานเพิม่ขึ้น เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่เติมที่เกี่ยวกบั

สาขาวิชาของตนใหมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม  

การทัศนศึกษาดูงาน ป 2555 

ณ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จํากัด  

จ.นครราชสีมา 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 

 


