
1. ช่ือโครงการ : ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายสมศักดิ์  สุวรรณหงส 
ตําแหนง : หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
โทรศัพทมือถือ : 064-406-2555 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

การใชงบประมาณในการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ อยางเหมาะสมคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เกิดประโยชนตอนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา 

 

2) ดานการมีเหตุผล 
เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานท่ีสิ่งปลูกสรางตาง ๆ และพัฒนาวิทยาลัยใหมีความพรอมทางดาน

อาคารสถานท่ี มีสภาพแวดลอม สภาพภูมิทัศนสะอาดรมรื่นสวยงาม สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
สิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานท่ีพรอมใชงาน และไมมีสภาพทรุดโทรม เปนระเบียบเรียบรอย รมรื่นสวยงาม 

4) เง่ือนไขความรู 
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา มีอาคารท่ีเพียงพอ สามารถใชท้ังดานการ

จัดการเรียนการสอน และจัดกรรมตาง ๆ ดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
ความละเอียด ความคุมคาในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ีตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีดีเหมาะสมกับการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 
 

6) สังคม 
ความมีสวนรวมในการใชอาคารสถานท่ีรวมกัน ชวยเหลือและดูแลซ่ึงกันและกัน 
 

7) เศรษฐกิจ 
การใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา ในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ีใหอยูในภาพดีอยูเสมอ เปนการ

ลดคาใชจายดานงบประมาณในการซอมแซม เพ่ือปองกันเหตุ สรางความปลอดภัยในการใชอาคารสถานท่ี
ตาง ๆ 

 

8) ส่ิงแวดลอม 
วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานท่ีพรอมใชงาน มีสภาพแวดลอม สภาพภูมิทัศนสะอาดรมรื่นสวยงาม สามารถ

จัดกิจกรรมตาง ๆ เปนการสงเสริมกิจกรรมดานการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9) วัฒนธรรม 
เปนการดูแลรักษา ทรัพยสมบัติของสถานศึกษาใหมีสภาพดีอยูเสมอ มีอายุการใชงานท่ียาวนาน และเกิด

ประโยชนสูงสุด 
 

 



3. หลักการและเหตุผล: 
ปจจุบันวิทยาลัยฯ เปดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จึงทําใหปริมาณการใชอาคารสถานท่ี และสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงทําใหอาคารสถานท่ีเกิดชํารุด
ทรุดโทรม รวมถึงการพัฒนาสถานท่ีใหเกิดความพรอมเพียงพอตอการใชงาน ท้ังทางดานความสะอาด การจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนท่ี 

ดังนั้น เพ่ือใหวิทยาลัยฯ มีสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
นักศึกษา งานอาคารสถานท่ีฯ จึงขอเสนอโครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยตามหัวขอเพ่ือใหวิทยาลัยฯ 
พิจารณาดังตอไปนี้ 

1. โครงการจัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร 
2. โครงการปรับปรุงหองเรียน 
3. โครงการปรับปรุงหองประชุมวิษณุสรณ 
4. โครงการปรับปรุงบานพักครู 
5. โครงการสรางหองน้ํา 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานท่ี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ใหอยูในสภาพดี 

พรอมใชงานอยูเสมอ 
2. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมดานการเรียนการ

สอนของวิทยาลัยฯ 
3. วิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและอาคารเรียน มีสภาพภูมิทัศนสะอาดรมรื่นสวยงาม สามารถจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ได 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
ไดสถานท่ีพักผอน หองน้ํา และภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
วิทยาลัยฯ จัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร ปรับปรุงหองเรียน ปรับปรุงหองประชุมวิษณุสรณ

ปรับปรุงบานพักครู สรางหองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : จัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร ปรับปรุงหองเรียน ปรับปรุงหองประชุมวิษณุสรณ 

ปรับปรุงบานพักครู สรางหองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม 

เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ จัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร ปรับปรุงหองเรียน ปรับปรุงหอง
ประชุมวิษณุสรณปรับปรุงบานพักครู สรางหองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม 

 
 



8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
วิทยาลัยฯ จัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร ปรับปรุงหองเรียน ปรับปรุงหองประชุมวิษณุสรณ

ปรับปรุงบานพักครู สรางหองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม 

 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ  วิทยาลัยฯ จัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร ปรับปรุง
หองเรียน ปรับปรุงหองประชุมวิษณุสรณปรับปรุงบานพักครู สราง
หองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม 

 

เชิงคุณภาพ  วิทยาลัยฯ จัดทําตาขายกันนกพิราบตามอาคาร ปรับปรุง
หองเรียน ปรับปรุงหองประชุมวิษณุสรณปรับปรุงบานพักครู สราง
หองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  1,500,000 บาท 

 
11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/
วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() เปาหมาย (เชน 

ใคร จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 
งบเงินอุดหนุน 

1. ประชุมชี้แจง
วางแผนดําเนินงาน
ตามโครงการ 

    วิทยาลัยฯ จัดทาํ
ตาขายกันนกพิราบ

ตามอาคาร 
ปรับปรุงหองเรียน 

ปรับปรุงหอง
ประชุมวิษณุสรณ

ปรับปรุงบานพักครู 
สรางหองน้ํา และ
การปรับปรุงภูมิ

ทัศนที่รมร่ืน
สวยงาม 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

   1,500,000.00 

2. จัดทําโครงการเพื่อ
เสนอตอที่ประชุม 

    

3. ดําเนินการเพื่อขอ
อนุมัติ 

    

4. ดําเนินงานตาม
แผนโครงการ 

    

5. สรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

    
      

รวมเงิน    1,500,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 1,500,000.00 

 
 
 


