ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
สำหรับ
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

สำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร
17 กันยำยน 2557
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สารบัญ
1
2
3
4
5

เรื่อง/รายการ
คาชี้แจงและแนวปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
รูปแบบการจัดทาปกแผนปฏิบัติราชการ
รูปแบบลักษณะการเขียนคานา
รูแบบการเขียนสารบัญ
รูปแบบ ส่วนที่ 1 บทนา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ.
- ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ.
- อื่น ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง

หน้า
1
2-4
5
6
7-9
7
8
9

6 รูปแบบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
- ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อื่น ๆ
- จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
- กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
- ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา

10 - 12
10
11
12
13 - 14
15
16 - 19
20 - 21

7 รูปแบบ ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
- ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2558
- สรุปงบหน้ารายจ่าย
- รายละเอียดวิธีเขียนโครงการ
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินงานตามโครงการ

22
23
24 - 27
28
29 -31

8 ส่วนที่ 4

ภาคผนวก

Jin
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คำชี้แจง และแนวปฏิบัติ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
สำหรับสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
ก. คำชี้แจง
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา เป็นนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งทุกสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง ต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดว่า ได้ดาเนินงาน
ตามแผนและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผนและถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ด้วย
ดังนั้น สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี สาหรับสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาแผนปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบราชการ
ข. องค์ประกอบของเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
1 ปก
2 คำนำ
3 สำรบัญ
4 ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ.
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ.
1.3 อื่น ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จุดเน้นสาคัญ เป็นต้น
5 ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อื่น ๆ
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
2.3 กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา
2.6 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
2.8 อื่นๆ เช่น ผัง ประกันคุณภาพ ความร่วมมือ เครือข่าย วิทยาเขต สาขา ศูนย์ เป็นต้น

6 ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2558
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย
3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Jin
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3.5 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินงานตามโครงการ
7 ส่วนที่ 4

ภำคผนวก
4.1 สรุปรายการงบลงทุนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจาปี
4.3 แผนและมาตรการ ประหยัดค่าสาธารณูปโภคประจาปี
4.4 อื่น ๆ เช่น แผนงานพิเศษ งานพิเศษ มาตรการพิเศษ กิจกรรมพิเศษ คาสั่ง เป็นต้น

ค. เอกสำร/ข้อมูล และแหล่ง ในกำรสนับสนุนกำรทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
1 ประมาณการเงินงบประมาณจัดสรรประจาปี แหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. งำนวำงแผนฯ
2 ประมาณการเงินรายได้ (บกศ.) ประจาปี แหล่ง งำนกำรเงิน และงำนบัญชี
3 ข้อมูลยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการแหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. และผอ.สถำนศึกษำ
4 ข้อมูลบุคลากร แหล่งข้อมูล งำนบุคลำกร และงำนกำรเงิน
5 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา งำนทะเบียน งำนศูนย์ข้อมูล และงำนวำงแผนฯ
6 ข้อมูลอาคารสถานที่ แหล่งข้อมูล งำนอำคำรสถำนที่ และงำนพัสดุ
7 รายการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน แหล่งข้อมูล งำนพัสดุ
ง. ขั้นตอน/ลำดับ ในกำรเสนออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ลำดับขั้นตอน
1 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น/สาคัญ ที่ใช้ในการจัดทาแผน
1.1 ข้อมูลอาคารสถานที่
1.2 ข้อมูลบุคลากร
1.3 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1.4 ข้อมูลงบประมาณ
1.5 อื่น ๆ เช่น แผนงาน ประวัติ ประกันคุณภาพ
2 เสนอผู้อานวยการ อนุญาต เพื่อแจ้งงาน/แผนกวิชา เสนองาน โครงการ
3 จัดให้มีการประชุมพิจารณา ในระดับต่าง ๆ
4 จัดทารายละเอียด(ร่าง) เสนอคณะกรรมการพิจารณา
5 กรรมการ ประชุมพิจารณาตัดสินใจและประมาณการใช้จ่ายเงินประจาปี
6 งานแผนฯ ปรับแก้ไขตามคณะกรรมการเห็นชอบ แล้วเสนออีกครั้ง
7 คณะกรรมการเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ จัดทาเล่มจริงอย่างน้อย 5 เล่ม
พร้อมCD จัดส่งให้ สนผ.สอศ. ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยกร ฝ่ายพัฒนา
กิจการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานวางแผนและงบประมาณ
8 หากมีการปรับเปลี่ยนแผน/โครงการ ต้องขออนุมัติผู้อานวยการทุกครั้ง/ทุกเรื่อง
โดยผ่านผ่านงานวางแผน และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
9 ผู้อานวยการ เป็นผู้อนุมัติการปรับเปลี่ยนแผน และจะดาเนิการได้ตามที่ปรับแผนฯ
ต้องได้รับการอนุมัติก่อน โดยต้องมีหลักฐานการอนุมัติปรับแผน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ แนบในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ และต้องแจ้งให้ผู้ถือแผนทุกคนทราบ
10 การดาเนินการงาน/โครงการ/กิจกรรมใด ๆ ต้องมีการผ่านงานวางแผน และฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ทุกคร้ง เพื่อตัดยอดเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นตามแผนปฏิบัติราชการ
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จ. เงื่อนไข ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
1 ให้ใช้โปรแกรม MS. Word และหรือMS.Excel
2 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
3 ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม หรือรูปแบบ ที่จะทาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
4 หากมีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มหรือข้อมูลใด ให้ติดต่อกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.
โทร 02-281-5555 ต่อ 1318, 1319

Jin

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ของ
วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
กันยำยน 2559

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรีนี้ จัดทาขึ้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทาแผน
ปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2560 เพื่อบริหารงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายเน้นที่ผลลัพธ์ จึงจาเป็นจะต้อง
จัดทาแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการทางานที่ชัดเจน การจัดทางบประมาณประจาปีนั้น
จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สู่การปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการดาเนินการเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาต่อไป
ท้ายนี้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ขอนาส่งแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นแนวทาง
แก่ผู้ที่สนใจและเป็นประโยชน์แกสถานศึกษาร่วมสถาบัน
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
กันยำยน 2559

สารบัญ
เรื่อง/รายการ

หน้า

ส่วนที่ 1
1.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการของ สอศ.

1
3
4

2.1
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อื่นๆ
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษาปีปัจจุบัน
ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
เป้าหมายจานวนการรับ นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

11
12
13
21
24
25
29
30

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

สรุปผลการใช้จ่าย ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2560
สรุปงบหน้ารายจ่าย
รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ
ปฏิทินปฏิบัติราชการ / การดาเนินงามตามโครงการ

31
32
34
36
203

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

Jin

1

ส่วนที่ 1
บทนา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. ทัศนคติในการทางาน
2. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู"
"ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้ไปแข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่ำ
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ"
"ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้ำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี"
3. นโยบายนายกรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการศึกษา)
1. ท้ำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภำยใน กันยำยน พ.ศ. 2559 ให้มำกที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำลต่อไป
2. ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ
3. ปรับ ลดภำระงำนที่ไม่จ้ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต้ำรำ แต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ต้ำรำ ต้องคุ้มรำคำ
5. ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนท้ำ เข้ำท้ำงำน AEC ให้ทันปีนี
ช่วยแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน และปัญหำสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรให้กับเด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข
7. ใช้สื่อกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้กับเด็ก
8. ลดควำมเลื่อมล้ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ
9. น้ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง
10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
4. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำรเปลี่ยนค่ำนิยมอำชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมำเข้ำสู่ระบบอำชีวะมำกยิ่งขึน
- ทวิศึกษา เป็นกำรจัดกำรเรียบนกำรสอนร่วมกับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวศึกษำ
ขันพืนฐำน(สพฐ.) และส้ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)
จบแล้วได้ วุฒิกำรศึกษำ 2 ใบ สำมำรถออกไปประกอบอำชีพได้
- ความร่วมมือกับสถานปรกกอบการ เป็นกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงสถำนประกอบกำรและ
สถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบ
อำชีพได้ทันที
- ลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย
- ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่วถึง
- ให้โอกำสนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำรเพื่อเป็นกำรสร้ำงนิสัยในกำรรัก
กำรประกอบอำชีพ กำรตรงต่อเวลำ ควำมอดทน ควำมมั่นใจในตนเอง และมองถึงอนำคตข้ำงหน้ำ

- การทาให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
- ให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
- กำรจัดกำรศึกษำด้ำนปิโตรเคมี
- กำรท่องเที่ยว โรงแรม อำหำร มุคคุเทศน์
- กำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภคและอื่นๆ เช่น กำรเปิดสอน

หลักสูตรเกี่ยวกับระบบรำง หลักสูตรกำรซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับกำรบิน
- จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน
รวมทังจีน ญี่ปุ่น เกำหลี และยุโรปบำงประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมำร์ค เยอรมัน
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1 จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4 เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝก
อบรมวิชาชีพ
6 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7 สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ

เป้าหมายบริการ
1. ด้านกลุ่มอาชีพ-หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา มีความสอดคล้องและรองรับต่อ
5 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ศักยภาพพื้นที่ และการแข่งขันใน 5 ภูมิภาค
2. ด้านผู้เรียน-กําลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีงานทํา และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ผู้สําเร็จ
อาชีวศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดี
3. ด้านสถานศึกษา-สถานศึกษามีคุณภาพสูง มีความเป็นเลิศ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และภูมิภาค สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน และฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เชื่อมโยง
กับทุกระดับการศึกษา
4. ด้านวิจัย และการจัดการองค์ความรู้-การวิจัยอาชีวศึกษาเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา
- ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุมชน สังคม ได้รับองค์ความรู้อาชีวศึกษา
5. ด้านบริหารจัดการ-การบริหารจัดการใหม่ที่เพมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 2556
6. ด้านครู และบุคลากรอาชีวศึกษา-ปัญหาขาดแคลนครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแก้ไขโดยด่วนเร่ง
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพมาตรฐาน และความก้าวกน้าในวิชาชีพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องในการเร่งยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
เป้าประสง (Goal) ของสํานักงานการอาชีวศึกษา ที่จะดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2556
ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี ( พ.ศ. 2555 - 2569)
การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรม

2
การการอาชีว- ศึจักดษาด้
การศึ
านการํ
กษาอาชี
ากําหนดนโยบาย
วะมาตรฐานสากลการจั
เป้าหมายการผลิ
ดการอาชี
ต และแผนพั
วศึกษาอาเซี
ฒนากํ
ยน าร่ลัวงมมื
คนอาชี
อกับกลุ
วศึ่มกประเทศอาเซี
ษาให้ความสํายคันญกับ
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาเป็นสําคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพทั้งในด้าน
1) สารสนเทศสําคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ความสําคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของครูในยุคของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ โดยเน้นความ
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4) เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุกได้แก่
การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล
ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และโครงการ 93 โครงการ
นโยบาย ที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และฝึกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
และระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสังคม
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งปริมาณ และคุณภาพภายในประเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มอาชีพ
2. โครงการศึกษาความต้องการและพัฒนากําลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามกรอบความร่วมมือ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศ ระยะ 15 ปี (ปีการศึกษา
พ.ศ. 2555 - 2569)
ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40)
ระยะที่ 2 2562 - 2569 (70:30)
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสาคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับสากล
3. โครงการแลกปลี่ยนนักเรียนอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสาขาวิชาที่เป็นความต้งอการของตลาดแรงงาน
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการโดย
เฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
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3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวน
การเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมให้มี มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เรียน และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เห็นความสําคัญของการ
เรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้เกิด "การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง"
4. โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอาชีวศึกษา
เชิงสร้างสรรค์
5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม
7. โครงการอาชีวะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับรายได้ ของชุมชน
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามควมต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ
โครงการสาคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทํางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝึกวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดําริ
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม หรือสร้างอาชีพใหม่สําหรับ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
โครงการสาคัญ
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องากรของตลาดแรงงาน
2. โครงการยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตามกรอบของ
คุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 100%
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ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่พักและหล่งรองรับงาน
กลยุทธ์ ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ และคนเก่งที่ได้ศึกษาในระกับ ปวช., ปวส.
และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคงในชีวิต
โครงการสาคัญ
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถ้าแก่น้อย
กลยุทธ์ ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษีอากร ให้แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ
ในการร่วมการจัดการอาชีวศึกษา
นโยบาย ที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
เป้าหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัดการ
ศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการขออัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครู และเจ้าหน้าที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกาษและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติการ)
กลยุทธ์ ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการมาเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน
โครงการสาคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. โครงการกําหนดมาตรการให้ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

และสม่ําเสมอ
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4. โครงการกําหนดมาตรการให้มีการนําผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทน หารขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
(ทําหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลารกอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา อาชีวศึกษา
ทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. โครงการร่วมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (กําหนดมาตร
ฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา)
3. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยาฐานะสําหรับครูวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
4. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ําและขั้นสูง
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
5. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ แต่งตั้ง ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพครูเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยกําหนดอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนตาม
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึก
ในสถานประกอบการ
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
นโยบาย ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช., ปวส.
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
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หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช., ปวส.,
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ
ของชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
โครงการสาคัญ
1. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสานสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเชื่อมโนงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.,
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจํานวนบุคลกรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 5 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย และนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระกว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ
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นโยบาย ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาของอาชีวศึกษามีทักษะการบริการอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์จริง (On the Job Trinning)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริหาร
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสานสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา
2. โครงการวิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฯลฯ
ปรัชญา
ฝีมือเยี่ยม
วิชาการเลิศล้า

เปี่ยมคุณธรรม
น้าสังคม

วิสัยทัศน์
" ผลิตและพัฒนาก้าลังคน มีสมรรถนะได้มาตรฐาน ก้าวทัน เทคโนโลยีบริการชุมชนพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ
1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
1 ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สามารถน้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด้าเนินชีวิต
2 พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยน้าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช้านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
อย่างสูงสุด
- ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาขันพืนฐาน
3 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นส้าคัญ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม จัดการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง
4 พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5 จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 ผู้เรียนขาดการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพไม่เหมาะสม
2 หามาตรการป้องกันการออกกลางคัน จาก สาเหตุต่างๆ อาทิ รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ
การแต่งงานมีครอบครั
- จัวดการศึ
ให้ค้ากปรึษาอาชี
กษาอย่วะมาตรฐานสากลการจั
างใกล้ชิด เป็นต้น ดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านความสามารถในการตัดสินใจ ภาษาต่างประเทศ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับ พอใช้ ควรพัฒนาให้อยู่ในระดับดี หรือ ดีมาก
4 ควรปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและศูนย์วิทยบริการ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
5 บุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร
6 อัตราก้าลังของผู้ปฏิบัติงานน้อย บุคลากรที่มีอยู่ต้องดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้ได้มากๆ
7 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางยังน้อยอยู่ เมื่อเทียบกับโครงการ/กิจกรรม
ที่ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึนทุกปี
8 ครูขาดทักษะความเข้าใจในการท้าวิจัย 5 บท
9 ครูจัดท้าวิจัยเต็มรูปแบบ จ้านวนน้อย
10 ครูให้ความสนใจในการท้าวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ น้อย

ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1 รางวัลชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่งเวลเตอร์เวท " มหาชัยเกมส์ " ปีการศึกษา 2557
2 รางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที่ 31 จังหวัดจันทบุรี
ปีการศึกษา 2557
3 รางวัลเหรียญงิน การประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application
" VEC Creative Application Contest 2014" ปีการศึกษา 2557
4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท "ศรีสะเกษเกมส์" ปีการศึกษา 2557
5 รางวัลเหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่น บุคคล รุ่นเวลเตอร์เวท "ยุทธหัตถีเกมส์" ปีการศึกษา 2557
6 รางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น บุคคล รุ่นพินเวท "ยุทธหัตถีเกมส์" ปีการศึกษา 2557
7 รางวัลระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557
8 รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2557
9 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง
ปีการศึกษา 2557
10 น้าเสนอผลงานในรายการ "สมรภุมิไอเดีย" ปีการศึกษา 2557
11 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ้าปีการศึกษา 2557
12 รางวัลระดับเหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท "เมืองแคนเกมส์" ปีการศึกษา 2558

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 2 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (บัญชี)
มาตรการที่ 3 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ก่อสร้าง)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรการที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
มาตรการที่ 3 โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ
มาตรการที่ 4 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
มาตรการที่ 5 โครงการนิเทศการสอน
มาตรการที่ 6 โครงการพัฒนาวิธีการเทียบโอนประสบการณ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรการที่ 1 โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือ
มาตรการที่ 2 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนวิชาการ
มาตรการที่ 3 โครงการวัสดุฝึกเรียนร่วมอินโดนีเซีย
มาตรการที่ 4 โครงการการศึกษาไร้พรมแดน (ผู้พิการ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 โครงการอบรมความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ
มาตรการที่ 2 โครงการคณิตคิดเร็ว
มาตรการที่ 3 โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง
มาตรการที่ 4 โครงการอบรมทางวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรการที่ 5 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
มาตรการที่ 6 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาก่อสร้าง
มาตรการที่ 7 โครงการอบรมซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED LCD
มาตรการที่ 8 โครงการจัดซือวัสดุตู้สวิตส์บอร์ด
มาตรการที่ 9 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (บัญชี)
มาตรการที่ 10 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการที่ 11 โครงการจัดซือพัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานแผนกซ่อมบ้ารุง
มาตรการที่ 12 โครงการศึกษาดูงานสาขาซ่อมบ้ารุง ประจ้าปีการศึกษา 2560

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 13 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาซ่อมบ้ารุง
มาตรการที่ 14 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกลึง)
มาตรการที่ 15 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกลัด Milling Machine)
มาตรการที่ 16 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเจาะ)
มาตรการที่ 17 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (ไฟฟ้าก้าลัง)
มาตรการที่ 18 โครงการศึกษาดูงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มาตรการที่ 19 โครงการอบรมติดตังการใช้งานระบบปฏิบัติการ
มาตรการที่ 20 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 21 โครงการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
มาตรการที่ 22 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนสาขางานการโรงแรม ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 23 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนและผู้สอน
มาตรการที่ 24 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี
มาตรการที่ 25 โครงการซือวัสดุเพื่อจัดท้าห้องปฏิบัติการสาขาโรงแรม
มาตรการที่ 26 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สาขางานเทคนิคพืนฐาน
มาตรการที่ 27 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาไฟฟ้าก้าลัง
มาตรการที่ 28 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขาวิชาการโรงแรม
มาตรการที่ 29 โครงการจัดซือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559
มาตรการที่ 30 โครงการจัดซือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2560
มาตรการที่ 31 โครงการจัดซือหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วารสาร นิตยสาร นิยาย)
มาตรการที่ 32 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
มาตรการที่ 33 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560
มาตรการที่ 34 โครงการจัดซือวัสดุท้าความสะอาดผ้า
มาตรการที่ 35 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรการที่ 36 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกลึง)
มาตรการที่ 37 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเจาะ)
มาตรการที่ 38 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเชื่อม)
มาตรการที่ 39 โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 40 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเลื่อย)
มาตรการที่ 41 โครงการจัดอบรมโครงการ Google Apps For Education ส้าหรับผู้เรียน
มาตรการที่ 42 โครงการจัดซือเครื่องมือช่วยสอน

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาตรการที่ 1 โครงการจัดซือวัสดุปรินเตอร์
มาตรการที่ 2 โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 3 โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 17
มาตรการที่ 4 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ้าปี 2559
มาตรการที่ 5 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 6 โครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 7 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 8 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 9 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 17
มาตรการที่ 10 โครงการ สอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 11 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจ้าปีการศึกษา 2559
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสื่อให้มีความทันสมัย
มาตรการที่ 1 โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
มาตรการที่ 2 โครงการจัดซือวัสดุฝึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มาตรการที่ 3 โครงการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
มาตรการที่ 4 โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 5 โครงการจัดซือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559
มาตรการที่ 6 โครงการจัดซือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2560
มาตรการที่ 7 โครงการจัดซือหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วารสาร นิตยสาร นิยาย)
กลยุทธ์ที่ 7 จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทวิภาคีทุกสาขางาน
มาตรการที่ 1 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 2 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ้าปีการศึกษา 2560)
มาตรการที่ 3 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
มาตรการที่ 1 โครงการจัดซือวัสดุส้านักงาน (งานบริหารทั่วไป)
มาตรการที่ 2 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการที่ 3 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
มาตรการที่ 4 โครงการเร่งประสิทธิภาพก่อนสอนครูอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 5 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
มาตรการที่ 6 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
มาตรการที่ 1 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560
มาตรการที่ 2 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาเครือข่ายศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
มาตรการที่ 1 โครงการอบรมการท้าวิจัยของผู้เรียน
มาตรการที่ 2 โครงการอบรมการท้าวิจัยในชันเรียน
มาตรการที่ 3 โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
มาตรการที่ 4 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ้าปี 2559
มาตรการที่ 5 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 6 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
มาตรการที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในทุกระดับ
มาตรการที่ 2 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
มาตรการที่ 3 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ้าปี 2559
มาตรการที่ 4 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
กลยุทธ์ที่ 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด
มาตรการที่ 1 โครงการจัดซือวัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์
มาตรการที่ 2 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ้าปี 2559
มาตรการที่ 3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
กลยุทธ์ที่ 13 สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
มาตรการที่ 1 โครงการสอน 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2560
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน
มาตรการที่ 1 โครงการสอน 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2560
มาตรการที่ 2 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 3 โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 4 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี และสาขางานธุรกิจค้าปลีก
กลยุทธ์ที่ 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน
มาตรการที่ 1 โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา (อบรมป้องวกันยาเสพติดและโรคเอดส์ )
มาตรการที่ 2 โครงการฝึกอบรมสอนระยะสัน 108 อาชีพ
มาตรการที่ 3 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2559
มาตรการที่ 4 โครงการ อาชีวะอาสา“สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
มาตรการที่ 5 โครงการช่วยเหลือคนพิการ
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
มาตรการที่ 1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
มาตรการที่ 2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
มาตรการที่ 1 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
มาตรการที่ 2 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน
มาตรการที่ 3 โครงการจัดท้าสมุดมอบหมายหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติของครูที่ปรึกษา
มาตรการที่ 4 โครงการจัดแฟ้มประวัติประจ้าตัวผู้เรียน
มาตรการที่ 5 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
มาตรการที่ 6 โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน
มาตรการที่ 7 โครงการพบนักเรียนนักศึกษา (Home room)
มาตรการที่ 8 โครงการติดตามและจัดท้าข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
มาตรการที่ 9 โครงการจัดท้าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 10 โครงการติดตามผู้ส้าเร็จการศึกษา
มาตรการที่ 11 โครงการแนะแนวเครือข่าย
มาตรการที่ 12 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 13 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่วิชาชีพ (Open House)
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
มาตรการที่ 1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 2 โครงการครูมาตรฐานฝึกงานสถานประกอบการ
มาตรการที่ 3 โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์
มาตรการที่ 4 โครงการกิจกรรมรวมพลคนรักวิทยาลัย (ร้องเพลง จัดในวันไหว้ครู)
มาตรการที่ 6 โครงการปลูกฝังจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างพลังรักษ์โลก
มาตรการที่ 7 โครงการ พิธีไหว้ครู ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 9 โครงการ BIG CLEANNING DAY ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 10 โครงการวิธีธรรมวิถีพุทธ (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจ้าเดือน)
มาตรการที่ 11 โครงการแห่เทียนจ้าน้าพรรษา
มาตรการที่ 12 โครงการ “ท้าความดี จิตอาสา”
มาตรการที่ 13 โครงการท้าความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
มาตรการที่ 14 โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 15 โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 16 โครงการปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอดี
มาตรการที่ 17 โครงการปลูกฝังจิตส้านึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 18 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
มาตรการที่ 19 โครงการพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการที่ 20 โครงการพืชผักสวนครัวรัวกินได้
มาตรการที่ 21 โครงการวันปิยมหาราช
มาตรการที่ 22 โครงการประชุมวิชาการ อวท. ทุกระดับ
มาตรการที่ 23 โครงการเลือกตังคณะกรรมการด้าเนินงานฯ ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 24 โครงการพัฒนาองค์การเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินองค์การ ฯ ประจ้าปี 2560
มาตรการที่ 25 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
มาตรการที่ 26 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
มาตรการที่ 27 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี ประจ้าปี 2559
มาตรการที่ 28 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 29 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรการที่ 30 โครงการครอบครัวศีล 5
มาตรการที่ 31 โครงการธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 32 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่
มาตรการที่ 33 โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ้าปี 2560

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
มาตรการที่ 34 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
มาตรการที่ 35 โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
มาตรการที่ 36 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินงานลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
มาตรการที่ 37 โครงการพิธีทบทวนค้าปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 38 โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 39 โครงการวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 40 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 41 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค ปีการศึกษา 2559
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
มาตรการที่ 1 โครงการจัดท้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการที่ 2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร
จัดท้าแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
มาตรการที่ 1 โครงการจัดซืออุปกรณ์ท้าความสะอาดงานอาคารสถานที่
มาตรการที่ 2 โครงกาปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ
มาตรการที่ 3 โครงการจัดหาอาคารส้านักงานอาคารสถานที่
มาตรการที่ 4 โครงการจัดท้าป้ายในวันส้าคัญต่างๆ
มาตรการที่ 5 โครงการเทคอนกรีตประตู 2
มาตรการที่ 6 โครงการจัดซือพัดลมระบายอากาศ (ห้องพัสดุ)
มาตรการที่ 7 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)
มาตรการที่ 8 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ)
มาตรการที่ 9 โครงการบ้านพักอาศัยชั่วคราว
มาตรการที่ 10 โครงการปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าตึกอ้านวยการ
มาตรการที่ 11 โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
มาตรการที่ 12 โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาตรการที่ 13 โครงการจัดซือซีดีพร้อมกล่องใส่ซีดี
มาตรการที่ 14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หลังคาคลุมถนนทางเดิน)

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
มาตรการที่ 15 โครงการจัดซือวัสดุส้านักงาน
ดซืออวังรัสบดุรองลู
กล้องเพิ
มาตรการที่ 16โครงการจั
โครงการห้
กค้า่มศูเตินมย์บริการรถยนต์แผนกช่างยนต์
มาตรการที่ 17 โครงการจัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาตรการที่ 18โครงการจั
โครงการส่
ดซืงอวั
เสริสมดุการประกอบอาชี
ส้านักงานทะเบียนพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
มาตรการที่ 19 โครงการปรับปรุงพืนที่ปฏิบัติการสาขาวิชายานยนต์
มาตรการที่ 20 โครงการห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์แผนกช่างยนต์
มาตรการที่ 21 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
มาตรการที่ 22 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
มาตรการที่ 23 โครงการจัดวัสดุส้านักงาน งานความร่วมมือ
มาตรการที่ 24 โครงการจัดซือครุภัณฑ์ชุดฝึก
มาตรการที่ 25 โครงการจัดซือวัสดุฝึกสาขางานยานยนต์
มาตรการที่ 26 โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
มาตรการที่ 27 โครงการปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มาตรการที่ 28 โครงการจัดซือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ้าบ้าน
มาตรการที่ 29 โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
มาตรการที่ 30 โครงการห้องเรียนรู้เฉพาะทางช่างยนต์
มาตรการที่ 31 โครงการซือตู้เก็บกระจกบานเลื่อน (จ้านวน 12 ตู้)
มาตรการที่ 32 โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานสาขาวิชาไฟฟ้า
มาตรการที่ 33 โครงการห้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรการที่ 34 โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง)
มาตรการที่ 35 โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการที่ 36 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาการบัญชี
มาตรการที่ 37 โครงการพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการบัญชี
มาตรการที่ 38 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสขาวิชาคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 39 โครงการจัดซือครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มาตรการที่ 40 โครงการครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์
ดซืภอครุ
านพาหนะ (รถตู้)
มาตรการที่ 41 โครงการจั
โครงการครุ
ัณฑ์ภเัณครืฑ์่อยงโปรเจคเตอร์
มาตรการที่ 42 โครงการจัดปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการที่ 43 โครงการจัดซือครุภัณฑ์ชุดฝึกเครือ่งวัดไฟฟ้า (EP.0031)
มาตรการที่ 44 โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครื่องวิชวลไลเซอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 45 โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
มาตรการที่ 46 โครงการครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
มาตรการที่ 47 โครงการครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคปเพื่อเรียนร่วมอินโดนีเซีย
มาตรการที่ 48 โครงการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์
มาตรการที่ 49 โครงการจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาบัญชี
มาตรการที่ 50 โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
มาตรการที่ 1 โครงการจัดท้าโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
มาตรการที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4
มาตรการที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 4 โครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มาตรการที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการที่ 7 โครงการ รู้ ปลอดภัย ห่างไกล จากอุบัติเหตุ
มาตรการที่ 8 โครงการวิทยาลัยอุ่นใจ ( คุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา )
มาตรการที่ 9 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
มาตรการที่ 10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 23 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
มาตรการที่ 1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการที่ 3 โครงการทุนเพื่อการศึกษาต่อส้าหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการที่ 4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรการที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ วท.มวกเหล็ก
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งที่ 2 ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ กาหนดแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2541 และเปิดทาการ
เรียนการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 42
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอานวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
และอาคารฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยเปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
พ.ศ. 2543 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งที่ 2
เป็นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ - น้าตกเจ็ดสาวน้อย ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
ขนาดและที่ตั้ง
เนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ วิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก
ทิศใต้
ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ทิศตะวันออก
ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก
ทิศตะวันตก
ติดกับถนนมิตรภาพ – น้าตกเจ็ดสาวน้อย
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศตะวันตก
จดถนนมิตรภาพ–น้าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับ ชุมชนตลาดมวกเหล็กด้านทิศใต้ติดต่อกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
พื้นที่ให้บริการได้แก่-อาเภอต่
ทวิศึกาษาเป็
งๆในจันการจั
งหวัดดสระบุ
การเรีรยี คืบนการสอนร่
อ อาเภอมวกเหล็
วมกับกสอานัาเภอแก่
กงานคณะกรรมการการอาชวศึ
งคอยอาเภอวังม่วงและจักงหวั
ษาขัดใกล้
้นพื้นเคีฐาน
ยงได้แก่
จากอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้าน
ทั้งด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ
เกษตรกร และอาชีพอื่น ๆ
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ชื่อภาษาอังกฤษ Muklek Technic College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 66 หมู่ที่ 9 ถนน มิตรภาพ – น้าตกเจ็ดสาวน้อย ต.มิตรภาพ
อาเภอ/เขต มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180 โทร. 0 – 3634 - 4673 โทรสาร โทร. 0 – 3634 - 4673
เว็บไซต์ www.mlt.ac.th อีเมล muklek_technic@hotmail.com
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เนื้อที่ของสถานศึกษา
64 ไร่ - งาน - ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น
.........10........ หลัง มีห้องทั้งสิ้น ......94...... ห้อง ได้แก่
1.อาคารห้องสมุด
จานวน 1 . หลัง
1
ห้อง
2.อาคารโรงอาหารหอประชุม
จานวน 1 หลัง
1
ห้อง
- จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลการจัดการอาชี
จานวน
วศึกษาอาเซี
1 ยนหลัร่งวมมือกับกลุ่ม4ประเทศอาเซียห้นอง
4.อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม.(อุตสาหกรรม)จานวน 1 หลัง
10
ห้อง
5.อาคารเรียนฝึกงาน คสล.4ชั้น
จานวน 1 หลัง
28
ห้อง
6.อาคารเรียน คสล. 4ชั้น (พาณิชยกรรม)
จานวน 1 หลัง
20
ห้อง
7.อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม.
จานวน 1 หลัง
7
ห้อง
8.อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 9.00*64.00 ม.
จานวน 1 หลัง
4
ห้อง
9.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 1 หลัง
ห้อง
12.ห้องน้าห้องส้วม
จานวน 1 หลัง
2
ห้อง
13.ห้องน้าห้องส้วม ขนาด 2* 3 ม.
จานวน 1 หลัง
2
ห้อง
14.อาคารอานวยการ
จานวน 1 หลัง
15
ห้อง
15.สนามบาสเกตบอล
จานวน 1 หลัง
ห้อง
16.เสาธง
จานวน 1 หลัง
ห้อง
17.สนามฟุตบอล
จานวน 1 หลัง
ห้อง
18.รั้ว คสล.ประกอบเหล็กดัด
จานวน 1 หลัง
ห้อง
19.บ้านพักผู้อานวยการ
จานวน 1 หลัง
4
ห้อง
20.บ้านพักรองผู้อานวยการ
จานวน 1 หลัง
2
ห้อง
21.บ้านพักครู
จานวน 1 หลัง
6
ห้อง
22.อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
จานวน 1 หลัง
6
ห้อง
23.อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว (ซ่อมบารุง)
จานวน 1 หลัง
ห้อง
สีประจาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สีฟ้า -ขาว
ต้นไม้ประจาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ต้นประดู่
เพลงของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มาร์ชวิทยาลัย
(อื่น ๆ เช่น สีประจา ต้นไม้ สัญลักษณ์ เพลง ของสถานศึกษา)
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ผู้อำนวยกำร
นายไสว สีบูจันดี

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายนิวัตร เทียมพิภพ

งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวลีลาวดี พรหมบิน

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายนิวัตร เทียมพิภพ

คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นายชุมพล สว่างสุข

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร
นายราชิน โพธิโต

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวณัฎฌา กรรณรัตน์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายศักดา ขาเขียว

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์
นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์

งานศูนย์ข้อมูลสานสนเทศ
นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุล

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวศิริโฉม วิชัย

งานการเงิน
นางสาวมาลี กอจันกลาง

งานความร่วมมือ
นายชนะพล ทิพย์คงคา

งานปกครอง
นายเริงชัย ก้านลาใย

สาขางานยานยนต์
นายไชยยา กุลสุวรรณ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
นายศักดิ์ชาย ชูเรณู

งานการบัญชี
นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางขวัญชนก แสนอภัย

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางศิริณภา กุลสุวรรณ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาววรรณิภา ประสมทอง

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายปานเทพ ขาละเอียด

งานบุคลากร
นางสาวณัฎฌา กรรณรัตน์

งานพัสดุ
นายอนุสรณ์ หาญอาษา
งานอาคารสถานที่
นายสมพงษ์ วงษ์วิไล

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นายนปคณ ฉิมช้าง
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
นายอนุสรณ์ หาญอาษา
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศักดา ขาเขียว
สาขางานการขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การบัญชี
นางสาวลีลาวดี พรหมบิน

งานทะเบียน
นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุล
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์

สาขางานก่อสร้าง
นายจารูญ ก้านลาใย

สาขางานส่วนหน้าและโรงแรม
นางสาวศิริโฉม วิชัย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายอนุสรณ์ หาญอาษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายจารูญ ก้านลาใย

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศุภมาศ บุญศรีวงษ์

งานสื่อการเรียนการสอน
นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิสา สิงห์มุกดา
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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
6.1 อัตรากาลัง ปี 2560
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น 64
15 คน
4 คน
11 คน
- คน
คน
- คน
- คน
14 คน
14 คน
- คน
35 คน
10 คน
25 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

คน

- คน
- คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
- คน
1 ข้าราชการ
- คน
- ทวิศึกษาเป็
ลูกจ้นาการจั
งประจ
ดการเรี
า ยบนการสอนร่-วมกัคน
บสานักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

ก. ครูผู้สอน

รวม

29
10
39

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
6 คน
คน
9 คน
10 คน
- คน
- คน
รวม 25 คน

64 คน
รวม
6
9
39
10
64

-

-
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

การอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

29
10
39

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
- คน
- คน
17 คน
8 คน
- คน
รวม 25 คน

รวม
29
27
8
64

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม 15 คน
ชื่อ - สกุล

1. นายไสว
2.นายนิวัตร
3.นายราชิน
3.นายชุมพล
5.นายชนะพล
6. นายอนุสรณ์
7. นายบุญรอบ
8. นางสาวนิสา
9. นางสาวณัฏฌา
10.นายศักดิ์ชาย
11.นายธีระพงษ์
12.นายอานาจ
13.น.ส.มลิวัลย์
14.นางประภาพร
15.นายสมพงษ์

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

สีบูจันดี
เทียมพิภพ
โพธิโต
สว่างสุข
ทิพย์คงคา
หาญอาษา
ทองสวัสดิ์
สิงห์มุกดา
กรรณรัตน์
ชูเรณู
วาทโยธา
พงษ์ษา
ไวยกรรณ์
บึงลอย
วงษ์วิไล

6.3.2. ลูกจ้าประจา
ชื่อ - สกุล
1. นาย ..........................................

รวม

-

คน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ม.6

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
สอนวิชา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
ไฟฟ้ากาลัง
ซ่อมบารุง/เทคนิคพื้นฐาน
สามัญ สัมพันธ์
สามัญ สัมพันธ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไฟฟ้ากาลัง
ยานยนต์
ยานยนต์
สามัญ สัมพันธ์
สามัญ สัมพันธ์
ก่อสร้าง

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นายไชยยา กุลสุวรรณ
2.นายปานเทพ ขาละเอียด
3.นายจารูญ
ก้านลาใย
4.นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุล
5.นายนปคณ ฉิมช้าง
6.นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี
7.นายเริงชัย
ก้านลาใย
8.น.ส.มาลี
กอจันกลาง
9.น.ส.ลีลาวดี พรหมบิน
10.น.ส.วรางคณา พรมบรรดิษฐ์
11.น.ส.ศิริโฉม วิชัย
12.นายณัฐกรณ์ อ่อนสะอาด
13.นายสุนทร
สีบูจันดี
14.นางศิริณภา กุลสุวรรณ
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1.นายพลากร
สว่างศรี
2.นางสาววรรณิภา ประสมทอง
3.นายพีรพงษ์
ศรีโมรา
4.นายนัฐพล
แก้วเมฆ
5.นายกฤษฎา
สุขแสงสุวรรณ
6.น.ส.ศุภมาส
บุญศรีวงษ์
7.นางสาวอุไรภรณ์ เกษรทอง
8.นางสาวเนตรนภิส สุขปลั่ง
9.นางสาวจินดารัตน์ มีแสง
10นางขวัญชนก แสนอภัย
11.น.ส.สายฝน
มีแป้น
12.น.ส.ปัทมา
กล้าหาญ
13.น.ส.วิลาวัลย์ ฉิมตระกูล
14.น.ส.วัฒธิชา
ขอพลกลาง
15.นางสาวสุนีรัตน์ จีนจะโปะ
16.น.ส.อัมพร
บุญโคบ
17.นางสาววาสินี ฉิมตระกูล
18.น.ส.ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล
19.น.ส.รัตนาภรณ์ เหรียญพานรอง
20.นางสาวนุสรณ์ โฉมงาม
21.น.ส.พรพรรณ ชินวงศ์

รวม 14 คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

รวม 35 คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
สอนวิชา
ยานยนต์
ยานยนต์
ก่อสร้าง
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมบารุงเครื่องกล
บัญชี
บัญชี
บัญชี
การโรงแรม
ยานยนต์
ซ่อมบารุงเครื่องกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
สอนวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
ซ่อมบารุง
ไฟฟ้ากาลัง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
สามัญ สัมพันธ์
สามัญ สัมพันธ์
สามัญ สัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ/งานศูนย์ข้อมูล

งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานครูที่ปรึกษา/งานปกครอง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานประชาสัมพันธ์/งานสวัสดิการฯ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
22.น.ส.กธิพร
23.ส.สุกัญญา
24.น.ส.อภิชา
25.น.ส.ปริภาดา
26.น.ส.จตุพร
27.น.ส.ปาริชาติ
28.นายหลอด
29.นายวิเชียร
30.นายอวยไชย
31.น.ส.วาสนา
32.นางจันที
33.นางวรรณีย์
34.นางลาวัลย์
35.นางชวน

สุขเจริญ
ปั้นทิม
อินทรศร
พันธุ์ชากรี
มัควาล
แก้วพิลา
สุริวงค์
สุขศรี
จันทาบุตร
กระกัน
แสนอภัย
กัณหารักษ์
แสนอภัย
ดอกแขมกลาง

รวม 39 คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
มศ.3
ม.3
ป.4
ปวส.
ป.4
ป.4
ม.6
ป.4

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ/งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์/งานวัดผลและประเมินผล
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวิจัย นวัตกรรมฯ/ประกันคุณภาพฯ

บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถ
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น
ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1
รวมทั้งสิ้น
343
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
95
- สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคซ่อมตัวถังสีและสีรถยนต์
- สาขาวิชา/งานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล/เครื่องกล
39
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากาลัง/ติดตั้งไฟฟ้า
57
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
26
- สาขาวิชา/งานก่อสร้าง/โยธา
22
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งานบัญชี/การบัญชี
- สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งานการโรงแรม

920

26
19
44
15

ปี่ที่ 2
202

ปี่ที่ 3
144

รวม
689

45

33

173

37
30
14
6

15
31
11
3

91
118
51
31

20
5
40
5

25
2
16
8

71
26
100
28

หน่วย : คน

คน
ภาคเรียนที่ 2/2558(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
114
117

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
ทั้งปีการศึกษา (2559)
รวมทั้งสิ้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
................ คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.2 หลั- กทวิ
สูตรเสริ
ศึกษาเป็
มวิชาชีนพการจั
(แกนมั
ดการเรี
ธยม) ยบนการสอนร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชวศึ
คน
ก2.4
ษาขัหลั
้นพืก้นสูตฐาน
ระยะสั้น ตชด.

15
9
12
25

รวม
231

24

ปี่ที่ 1

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 2

รวมทั้งสิ้น
รวม
920

8

10
18
13
5

39
9
22
43
13
13

212
9
113
161
64
44

17

14

31

28

33

61

102
26
161
28

คน
................
................

คน
คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

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

คน
คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น
ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคซ่อมตัวถังสีและสีรถยนต์
- สาขาวิชา/งานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล/เครื่องกล
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากาลัง/ติดตั้งไฟฟ้า
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชา/งานก่อสร้าง/โยธา
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งานบัญชี/การบัญชี
- สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโยลีสานักงาน
- สาขาวิชา/งานการโรงแรม
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

1,159

ปี่ที่ 1
340

ปี่ที่ 2
343

ปี่ที่ 3
202

รวม
885

80

95

45

220

40
40
40
20

39
57
26
22

37
30
14
6

116
127
80
48

40
20
40
20

26
19
44
15

20
5
40
5

86
44
124
40

ทั้งปีการศึกษา (2560)
................ คน
................ คน

หน่วย : คน

คน
ภาคเรียนที่ 1/2560(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
160
114

รวมทั้งสิ้น

รวม
274

20
20
20
20
20
20

15
9
12
25

ปี่ที่ 1

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 2

รวมทั้งสิ้น
รวม
1,159

8

35
29
32
45
20
28

255
29
148
172
100
76

20

17

37

20

28

48

123
44
172
40

คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

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

คน
คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

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

คน
คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

2,157,500
1. แผนงานการบริหาร 2,157,500
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
2,157,500
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงาน ..................
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

วิจัยสร้าง
ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/
องค์ความรู้
หุ่นยนต์

ปวส.

1,257,500
1,257,500

129,000
129,000

1,257,500

129,000

282,000
282,000

-

282,000
-

-

-

-

รวม

26,123,485.65
26,123,485.65
9,574,970.65
3,544,000.00
954,000.00
8,826,815.00
3,223,700.00
-

1.โครงการ 2.โครงการ
เตรียมความ ผลิต พัฒนา
พร้อมสู่
เสริมสร้าง
ประชาคม คุณภาพชีวิต
อาเซียน
ครู
คณาจารย์
และ
บุคลากร
ทางการศึกษา

3.โครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ความร่วมมือ
ในการ
ฝึกงาน
นักเรียน
นักศึกษา
อาชีวศึกษา
ใน
ต่างประเทศ

4.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

โครงการ
5.โครงกร 6.โครงการ
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ยกระดับ
ส่งเสริม คุณภาพการ
ประกอบ จัดการเรียน
อาชีพอิสระ การสอน
ในกลุ่มผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
7.โครงการ 8.โครงการ 9.โครงการ
เร่ง
ค่าใช้จ่าย หารายได้
ประสิทธิภาพ โครงการ ระหว่างเรียน
การสอนครู
จัดหา
อาชีวศึกษา บุคลากร
เพื่อคืนครู
ให้นักเรียน

290,000
290,000

41,000
41,000

90,000 145,000
90,000 145,000

80,000
80,000

38,300
38,300

189,600
189,600

117,600
117,600

45,000
45,000

290,000
-

75,000
-

90,000
-

80,000
-

38,300

189,600

117,600

45,000

145,000
-

รวมทั้งสิ้น

1,070,500
1,070,500
1,070,500
-

27,193,985.65
27,193,985.65
9,574,970.65
3,544,000.00
954,000.00
8,826,815.00
4,294,200.00
-
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ส่วนที่ 3

1

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1. ประมาณการรายรับ

31,808,288.59 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

6,500,829.59 บาท
2,129,925.59 บาท
4,370,904 บาท
ที่คาดว่าจะได้รับ

25,307,459 บาท
10,497,564 บาท
3,898,400 บาท
1,695,600 บาท
6,929,795 บาท
2,286,100 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- ปวช.
- ปวส.
- ระยะสั้น
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร
- ปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
งบเงินอุดหนุน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (ทวิศกึ ษา)
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่าอุปกรณ์
- ค่าหนังสือ
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- กิจกรรมฯ อวท.
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในต่างประเทศ
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

25,307,459 บาท
10,497,564 บาท
6,866,112 บาท
- บาท
3,631,452 บาท
3,898,400 บาท
2,373,250 บาท
1,383,250 บาท
141,900 บาท
1,695,600 บาท
750,000 บาท
945,600 บาท
6,929,795 บาท
3,477,000 บาท
120,000 บาท
796,500 บาท
266,570 บาท
1,159,000 บาท
550,525 บาท
310,200 บาท
220,000 บาท
30,000 บาท
700,920 บาท
2,286,100 บาท
319,000 บาท
99,000 บาท
49,500 บาท

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูฯ
- โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา

159,500
88,000
1,126,400
117,600
189,600
40,000
82,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000 บาท

2
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ส่วนที 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนภาคเทียบโอน
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
- ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตา)
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
-ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ปวช.

ปวส.

12,510,564
10,497,564
6,471,312
394,800
3,631,452

1,140,000
-

1,556,000
316,500
300,000

605,000
-

50,000
50,000
50,000

-

100,000
50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

16,500
399,500
70,000

ระยะสั้น

โครงการ

150,000
-

193,000
-

200,000
40,000
550,000

100,000
450,000
-

13,993,564
10,497,564
6,471,312
394,800

245,000
50,000
50,000
25,000
70,000
50,000
260,000
50,000
10,000
100,000
100,000
-

319,000

99,000

49,500

159,500

5.โครงการ
6.โครงการขยาย 7.โครงการจัดหา 8.โครงการเร่ง
ส่งเสริมการ
บทบาทศูนย์ซ่อม บุคลากรเพื่อคืนครู ประสิทธิภาพกา
ประกอบอาชีพ
สร้างเพื่อชุมชน
ให้นักเรียน
รอสนครู
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

88,000

1,126,400

117,600

189,600

9.โครงการ
10.โครงการผลิต
11.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ พัฒนา เสริมสร้าง ส่งเสริมการปฏิรูป
การจัดการศึกษา คุณภาพชีวิตครู
อาชีวศึกษา
คณาจารย์

40,000

82,500

15,000

รวมทั้งสิ้น
2,286,100

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

2,211,000
366,500
350,000
16,500
499,500
120,000
50,000
156,000
173,500
535,000
100,000
50,000
25,000
270,000
40,000
50,000
810,000
50,000
10,000
200,000
550,000
2,605,000

3,387,732.53 19,667,396.53
192,240
10,689,804
6,471,312
394,800
3,631,452
192,240
1,483,680
3,694,680
100,000
466,500
350,000
100,000
100,000
16,500
423,680
923,180
150,000
270,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
156,000
73,680
247,180
400,000
935,000
300,000
400,000
100,000
150,000
25,000
270,000
40,000
50,000
560,000
1,370,000
5,000
55,000
5,000
15,000
150,000
350,000
400,000
950,000
1,400,000
2,605,000

745,000

745,000

3,631,452

50,000
156,000
173,500
290,000
50,000

รวม

1.โครงการเตรียม 2.โครงการขยาย
3.โครงการหา
4.โครงการลด
ความพร้อมสู่
โอกาศทาง
รายได้ระหว่างเรียน ปัญหาการออก
ประชาคมอาเซียน การศึกษาและ
กลางคัน
พัฒนา

เงินรายได้

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

-ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ
- ชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองเป็น
-ชุดครุภัณฑ์ (รถตู้ 16 ที่นั่ง)
3.2 สิ่งก่อสร้าง
…………………………………………..
- งบเงินอุดหนุน
15,000
4.1 อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์
4.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
15,000
4.3อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
- ค่าหนังสือ
- ค่าอุปกรณ์
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- งบรายจ่ายอืน

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

1.โครงการเตรียม 2.โครงการขยาย
3.โครงการหา
4.โครงการลด
ความพร้อมสู่
โอกาศทาง
รายได้ระหว่างเรียน ปัญหาการออก
ประชาคมอาเซียน การศึกษาและ
กลางคัน
พัฒนา

รวม

9.โครงการ
10.โครงการผลิต
11.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ พัฒนา เสริมสร้าง ส่งเสริมการปฏิรูป
การจัดการศึกษา คุณภาพชีวิตครู
อาชีวศึกษา
คณาจารย์

15,000

-

310,200
310,200

15,000

6,709,795
310,200
30,000
1,159,000
266,570
796,500
550,525
3,597,000
319,000
319,000

99,000

49,500

159,500

88,000

1,126,400

117,600

189,600

40,000

82,500

88,000
1,126,400

117,600
189,600

189,600
40,000

40,000
82,500

520,000

-

100,000 -

117,200 -

-

8,029,795

-

-

-

1,126,400
117,600

-

-

1,159,000
266,570
796,500
550,525
3,597,000
2,188,600
319,000

49,500
159,500
88,000

159,500

-

15,000

200,000
360,000
1,300,000
6,709,795
310,200
30,000

99,000
49,500

442,000

บกศ.

1,400,000

99,000

-

รวมทั้งสิ้น

200,000
360,000
1,300,000

1.โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
2.โครงการความร่วมมือในการ
ฝึกงานนักเรียนนักศึกษาฯ
3.โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
4.โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
5.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
6.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน
7.โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน
8.โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา
9.โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา
10.โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
11.โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
- โครงการ
1. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาสาขาวิชา
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
- สารองเพือสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พืน้ ที

เงินรายได้

5.โครงการ
6.โครงการขยาย 7.โครงการจัดหา 8.โครงการเร่ง
ส่งเสริมการ
บทบาทศูนย์ซ่อม บุคลากรเพื่อคืนครู ประสิทธิภาพกา
ประกอบอาชีพ
สร้างเพื่อชุมชน
ให้นักเรียน
รอสนครู
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

2
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

82,500

15,000
15,000
1,000,000
1,000,000
ตามภาระงาน กาหนดวงเงินไว้ที่ 1,300,000 (บกศ.)
งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน หลังจากหักเงินเดือน+ธุรการ+ประกันสังคม+ค่าสอน ส่วนที่เหลือจัดเข้าโครงการ

711,813 เงินสารองฉุกเฉิน

โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดดี ไทย – อังกฤษ
2.ผูร้ ับผิดชอบโครงการสาขางานการบัญชี
3.ความสอดคล้องกับนโยบาย :
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ข้อ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
4.หลักการและเหตุผล :
ด้วยแผนกพณิชยการได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาพิมพ์ดดี ไทย-อังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
การเรียนในด้านการจัดทาเอกสารหนังสือราชการและเอกสารประเภทต่างๆ แต่เนื่องจากเครื่องพิมพ์ดดี จานวน 60 เครื่อง
เกิดความชารุดไม่สามารถนามาใช้ปฏิบัตงิ านด้านเอกสารการพิมพ์ได้จึงได้จัดทาโครงการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดดี
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนได้ปฏิบัตงิ านด้านการพิมพ์
2. เพื่อให้ผเู้ รียนมีเครื่องพิมพ์ดดี ใช้ในการปฏิบัตงิ านด้านเอกสาร หนังสือราชการ
6.เป้าหมาย :
1.ปริมาณงาน เชิงปริมาณ
เครื่องพิมพ์ดดี ได้รับการซ่อมแซมพร้อมใช้งาน
จานวน 60 เครื่อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัตกิ ารพิมพ์ดดี
7.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9.สถานที่ในการดาเนินสาขางานบั
งาน
ญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ วงเงิน 60,000 บาท ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ
11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้มีการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดดี ไทย-อังกฤษ จานวน 60 เครื่อง ให้สามารถใช้ในการปฏิบัตงิ านด้านเอกสาร
13. การติดตามผลการดาเนินงาน
ตรวจสอบผลการดาเนินงานแต่ละชั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา

โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขางานการบัญชี
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขางานการบัญชี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน
นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ใหม่จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ดังนั้น
ทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี เล็งเห็นความสาคัญ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้และหาสถานประกอบการ
ที่สมเหมาะและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระบบการเงินและบัญชี
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานประกอบการลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง ที่นอกเหนือจากตาหราเรียน
3. เพื่อให้คณะครู อาจารย์ได้รับประสบการณ์และความรู้ในเรื่องดังกล่าว
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียน-นักศึกษา สาขางานการบัญชีจานวน 60 คน ได้ศกึ ษานอกสถานที่
เชิงคุตูณจ้ ัดภาพ
เก็บเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบมากขึ้น
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานประกอบการ
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 5,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน-นักศึกษา สาขางานการบัญชี มีใจรักในวิชาชีพที่เลือกเรียน
2. นักเรียน-นักศึกษา สาขางานการบัญชี มีผลการเรียนที่ดขี ึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2.รายงานผลโครงการ

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาการบัญชี
2. ผูร้ ับผิดชอบ ครูสาขางานการบัญชี
3. สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ข้อบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสถานศึกษาสิง่ สาคัญคือ การทาให้บุคลากรมีความสุขกับการทางาน ทางานด้วยความเสียสละ
และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ สิง่ เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นได้ตอ่ เมื่อสภาพแวดล้อมภายในห้องทางานสะอาดเป็นระเบียบ
และไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก แต่สภาพปัจจุบันของห้องพักครูสาขางานการบัญชีตดิ กับห้องเรียน
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาผนังกั้นห้อง ระหว่างห้องพักครูสาขางานการบัญชีกับห้องเรียนสาขางานการตลาด
5.2 เพื่อปรับสภาพของห้องพักครูให้แยกออกจากห้องเรียนอย่างชัดเจน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ มีการจัดทาผนังกั้นห้องขนาด 10*3 เมตร จานวน1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ ห้องเรียนกับห้องพักครู แยกออกจากกันด้วยฝาผนังแบบเต็มพื้นที่
ทาสีสวยงามทั้งด้าน หน้าและด้านหลัง
7.ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ระหว่างเดือน ต.ค 59 –ก.ย. 60
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ ห้องพักครูสาขางานการบัญชี อาคารพาณิชยกรรมชั้น 3
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ วงเงิน 39,000 บา
ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ
11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 มีห้องพักครูที่เป็นเอกเทศและมีห้องเรียนที่เป็นเฉพาะของสาขางานการตลาด
12.2 ห้องพักครูสาขางานการบัญชีถูกแยกออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับห้องเรียน เป็นผลดีกับทั้งครูที่กาลังสอน
13. การติดตามผลการดาเนินงาน ตรวจสอบผลการดาเนินงานแต่ละชั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
โครงการที่ 4
1.ชื่อโครงการ
โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผูเ้ รียนและผูส้ อน
2.ผูร้ ับผิดชอบโครงการสาขางานการบัญชี
3.ความสอดคล้องกับนโยบาย
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 มาตรา 47-51 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศให้สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใช้มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาฃีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคน และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาชีพ
4.หลักการและเหตุผล
การให้บริการทางการศึกษาที่ดจี ะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยบุคลากร
ภายในจะต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ทันกับภาวการณ์เปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเข้า
รับการพัฒนาหรืออบรมตามโอกาสที่ได้รับ หรือการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกทั้งจากองค์การภาครัฐบาล
ด้วยสาเหตุนี้สาขางานการบัญชี จึงได้จัดทาโครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้กับผูเ้ รียนผูส้ อนใน
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี ที่ใช้ในปัจจุบันและมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนในทางปฏิบัตแิ ละมีการเปลีย่ นแปลงบ่อยๆ การได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากผูท้ ี่มีประสบการณ์โดยตรงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้จะทาให้ครูผสู้ อน และผูเ้ รียนได้รับความรู้
5.วัตถุประสงค์
1. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับบัญชีทุกประเภทโดยวิทยากร
2. พัฒนาครูผสู้ อน ให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับบัญชีอย่างท่องแท้และทันสมัย
3. เพิ่มกิจกรรมการเรียนให้กับผูเ้ รียนโดยการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558
สถานที่ในการดาเนินงาน
สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ปริมาณงาน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี
7.ระยะเวลาดาเนินงานตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8.ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9.สถานที่ในการดาเนินสาขางานการบั
งาน
ญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ วงเงิน 5,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ด้วยความสนใจและตัง้ ใจเรียน
2. สร้างความพึงพอใจต่อผูเ้ รียนและสร้างบรรยากาศที่ดใี นการเรียนการติดตามผลเหมือนเดิม
13. การติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการที่ 5
1. ชื:่อโครงการ
โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาการบัญชี
3.. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
3.2 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ข้อ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
3.3 พันธกิจที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสูช่ ุมชน กลยุทธ์ที่ 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
3.4 ระเบียบองค์การนักวิชาชีพฯ พ.ศ.2557 เป้าหมายที่ ๒ ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น
“คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในทุกๆ สัปดาห์และจะต้องมี

การจัดทาโครงการทางวิชาการเพื่อให้มีแผนงานของกิจกรรมแต่ละชมรมวิชาชีพได้ปฏิบัตติ ามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีมุมค้นคว้างานวิชาการในสาขางานการบัญชี
5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเครื่องใช้สานักงานในการจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินกิจกรรม
5.3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษาในการจัดทางานภายในสาขางานบัญชี
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ มุมค้นคว้างานวิชาการและบริการงานวิชาชีพจานวน 1 ที่
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้มีการพัฒนาและประสบการณ์ดา้ นการปฏิบัตกิ ิจกรรมเพิ่มขึ้น
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ ห้องชมรมวิชาชีพบัญชี อาคารบริหารวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษามีมุมค้นคว้างานวิชาการในสาขางานการบัญชี
12.2 นักเรียน นักศึกษามีเครื่องใช้สานักงานในการจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินกิจกรรม
12.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการอานวยความสะดวกในการจัดทางานภายในสาขางานบัญชี
13. การติดตามผลประเมินผล
โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ โครงการกั้นห้องเรียน สาขาการโรงแรม
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริโฉม วิชัย หัวหน้าสาขาการโรงแรม
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย
มาตราฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐาน ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
แผนจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสาขาการโรงแรม ยังขาดแคลนห้องปฏิบัตกิ ารงานแม่บ้าน ซึง่ จะมีการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ในรายวิชา 2701 – 2004 งานแม่บ้านโรงแรม ในรายวิชานี้นักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาความสะอาด
ห้องพัก ห้องน้า และวัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดภายในห้องน้า ห้องนอน และวิธีการปูเตียงอย่างถูกวิธี
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน ของนักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรม

2. เพื่อใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
6. เป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
7. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เป็นเงิน 30,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน สาขาการโรงแรม
12.2 ห้องปฏิบัตกิ ารงานแม่บ้านโรงแรม
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานสาขางานการโรงแรม
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริโฉม วิชัย
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2. พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการิอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพได้มาตราบานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 1.4. พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาการโรงแรมมีความประสงค์จัดโครงการศึกษาดูงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับความรู้ที่
นอกเหนือจากตาราเรียน และเป็นการเสริมอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึง่ สามารถนา
ไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5.2. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง ที่นอกเหนือจากตาราเรียน
5.3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้เลือกเรียนตามความถนัดขอตน
6.เป้าหมาย คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากตารา จานวน 20 คน
7.ระยะเวลาการดาเนิน ระว่างเดือน มิถุนายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ

8.4 ประเมินผลโครงการ
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,500 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1. ได้รับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากตาราภายในห้องเรียน
12.2. มีใจรักในสาขาที่ตนเองเลือก
13. การติดตามผลประเมิน
13.1. การสังเกต
13.2. ทาแบบประเมินผล
13.3. ภาพถ่าย
โครงการที่ 8
1. ชื่อโครงการ : จัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
2. ผูร้ ับผิดชอบ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงความแตกต่าง
2. ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัตใิ ห้ทาได้คดิ เป็นทาเป็น รักการอ่าน
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดี
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสือ่ การเรียนการสอนและอานวยความสะดวก
6. ผูเ้ รียนและผูส้ อนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
7. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพภายในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนได้นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานด้านการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์เช่นการจัดการแบบอินทราเน็ต การจัดห้องเรียนอินเตอร์เน็ตและการจัดการเรียน
การสอนผ่านวีดโิ อ เป็นต้น เพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีดงั กล่าว จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนปฏิบัตกิ ารเข้าสูห่ ้องเรียน IT สมัยใหม่
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน
3. ใช้รองรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
6. ปริมาณงาน
เชิงปริมาณ : มีห้องเรียนที่พร้อมต่อการจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆของอนาคตได้อย่างสมบูรณ์จานวน ๑ ห้อง
เชิงคุณภาพ : ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ

5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่การดาเนินงาน ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน ใช้เงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 461,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียน-นักศึกษา
2. ช่วยสนับสนุนครูหรือบุคลากรพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์
3. มีห้องเรียนที่พร้อมต่อการเรียนในรูปแบบต่างๆของอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ จานวน 1 ห้อง
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 9
1. ชื่อโครงการ
จัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
4. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตงั้ แต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมวิชาชีพเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพมีกลไก
นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ดังนั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้ทาโครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เพื่อเป็นสือ่ ใช้
ประกอบการเรียนการสอนของครู และให้นักเรียน ได้ใช้สอื่ การเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีสอื่ การเรียนการสอนใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากสือ่ ที่ทันสมัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. ปริมาณงาน
1. เชิงปริมาณ: ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีจานวน 1 เครื่อง
2. เชิงคุณภาพ: นักเรียนและนักศึกษาและครู ได้ครุภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และมีอุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ

8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน ใช้เงินดาเนินงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 15,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา และครู มีสอื่ การสอนที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนรู้
12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากสือ่ ที่ทันสมัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 10
1. ชื่อโครงการ
จัดซือ้ วัสดุฝึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
4. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตงั้ แต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมวิชาชีพเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพมีกลไก
ดังนั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้ทาโครงการจัดซือ้ วัสดุฝึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ได้ใช้สอื่ การเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีสอื่ การเรียนการสอนใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากสือ่ ที่ทันสมัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. ปริมาณงาน
1. เชิงปริมาณ: มีวัสดุฝึกใช้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เชิงคุณภาพ: นักเรียนและนักศึกษาและครู ได้ครุภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และมีอุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินดาเนินงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา และครู มีสอื่ การสอนที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนรู้
12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากสือ่ ที่ทันสมัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 11
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคานึงถึงความแตกต่าง
2. ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
3. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัตใิ ห้ทาได้คดิ เป็นทาเป็นรักการอ่าน
3.2 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของครู และผูเ้ รียน
3. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากตาราเรียน
6. ปริมาณงาน
1. เชิงปริมาณ : ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 80 คน
2. เชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง
7. ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560
8.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินบารุงการศึกษาเพื่อจัดเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 8,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)

11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
2. ครู และผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากตาราเรียน
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 12
1. ชื่อโครงการ
อบรมการติดตัง้ และการใช้งานระบบปฏิบัตกิ าร
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 เรื่อง ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3. สอดคล้องพันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๕ กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
และเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้ รียน
เนื่องการการติดตัง้ การการใช้งานระบบปฏิบัตกิ ารในปัจจุบันมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และมีความสาคัญ
ต่อการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานเทคโนโลยีสานักงาน ดังนั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เห็นความสาคัญของการติดตัง้ และการใช้งานระบบปฏิบัตกิ าร จึงได้จัดทาโครงการอบรมการติดตัง้ และการใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถติดตัง้ และใช้งานระบบปฏิบัตกิ ารได้ถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของครูและผูเ้ รียน
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
6. ปริมาณงาน
1. เชิงปริมาณ: ครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 145 คน
2. เชิงคุณภาพ: ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถติดตัง้ และใช้งานระบบปฏิบัตกิ ารได้ถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการดาเนินงาน ใช้เงินดาเนินงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครู นักเรียนและนักศึกษา สามารถติดตัง้ และใช้งานระบบปฏิบัตกิ ารได้ถูกต้อง
12.2 ครูและผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
12.3 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 13
โครงการจัดซือ้ พัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานแผนกซ่อมบารุง
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ พัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานแผนกซ่อมบารุง
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตราฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกลได้รับตึกใหม่ในการจัดสาขางาน ซึง่ สภาพตึกใหม่กว้างและยาวมาก
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการกั้นห้องเรียนสาขางาน เพื่อแบ่งแยกพื้นที่เรียนและพื้นที่ปฏิบัตงิ านให้เหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้สาขางานมีห้องเรียนที่เหมาะสม
5.2. เพื่อนักเรียน สามารกแยกห้องเรียน และความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก ๒ ห้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
22 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
160,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สาขางานซ่อมบารุงมีห้องเรียนเพิ่มอีก ๒ ห้อง
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

โครงการที่ 14
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเจาะ)
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่๔ พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเครื่องจักรที่มีใช้ในสาขางานมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องทาให้เครื่องมือ
เครื่องจักรกลเกิดการชารุดตามระยะเวลา ประกอบกับมีนักเรียนเข้ามาเรียนในสาขางานค่อนข้างมากทาให้เครื่องมือ
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสาขางานเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้มีเครื่องเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัตงิ านได้เต็มประสิทธิภาพ
5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 15
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ วัสดุฝึกปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สือ่ เพื่อการเรียนรู้ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันในการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการจัดซือ้ วัสดุฝึก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีมีวัสดุที่เพียงพอ
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้สาขางานมีวัสดุฝึกที่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
5.2. เพื่อนักเรียนสามารถเรียนปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย วัสดุฝึกประจาสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
22 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
50,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา สาขางานซ่อมบารุงมีวัสดุฝึกเพียงพอในการปฏิบัตงิ านในแต่ละภาคเรียน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 16
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกัด Millong Machine)
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่๔ พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ

4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเครื่องจักรที่มีใช้ในสาขางานมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องทาให้เครื่องมือ
เครื่องจักรกลเกิดการชารุดตามระยะเวลา ประกอบกับมีนักเรียนเข้ามาเรียนในสาขางานค่อนข้างมากทาให้เครื่องมือ
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสาขางานเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้มีเครื่องเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัตงิ านได้เต็มประสิทธิภาพ
5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 17
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกลึง)
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่๔ พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเครื่องจักรที่มีใช้ในสาขางานมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องทาให้เครื่องมือ
เครื่องจักรกลเกิดการชารุดตามระยะเวลา ประกอบกับมีนักเรียนเข้ามาเรียนในสาขางานค่อนข้างมากทาให้เครื่องมือ
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสาขางานเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้มีเครื่องเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัตงิ านได้เต็มประสิทธิภาพ

5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 18
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประจาสาขางาน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันสาขางานมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ตอ้ งใช้ไฟฟ้าในการทางานอยูม่ าก แต่สภาพไฟฟ้าภายในสาขางาน
ค่อนข้างมีปัญหาเพราะเป็นการลากต่อตามจุดซึง่ แต่ละจุดมีการจ้ากันเยอะมาก ทาให้เกิดปัญหาในการเดินเครื่อง
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสาขางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน
และการปฏิบัตงิ านของนักเรียน นักศึกษาในสาขางาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สาขางานมีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
5.2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัตงิ านได้เต็มประสิทธิภาพ
5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรมีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตราฐาน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน

8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
50,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาขางานมีระบบไฟฟ้าที่มาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 19
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันในการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาจาเป็นต้องมีการนานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการต่างๆเพื่อให้นักเรียนรู้แนวทางหรืออนาคตในการเรียนในสาขางาน
ด้วยเหตุนี้ทางสาขางานจึงได้จัดทาโครงการศึกษาดูงานนกเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับนักเรียนในการเรียนในสาขางาน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้สาขางานมีความรู้เกี่ยวกับสาขางานที่เรียน
5.2. เพื่อนักเรียน ตัดสินใจเกี่ยวอนาคต หลังการเรียนจบว่าจะทางานที่ไหน
5.3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
สาขางานมีเครื่องมือเครื่องจักรมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ห้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
22 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
3,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา สาขางานซ่อมบารุงได้ศกึ ษาดูงานในสถานประการจริง
13. การติดตามผลประเมินผล แบบสอบถาม
โครงการที่ 20
1. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงโรงฝึกงานสาขางานติดตัง้ ไฟฟ้า
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการสาขางานติดตัง้ ไฟฟ้าไฟฟ้า
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนด
ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ปฏิบัตงิ านให้ดยี งิ่ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผเู้ รียนมีโรงฝึกงานติดตัง้ ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้
5.2 เพื่อให้โรงฝึกงานติดตัง้ ไฟฟ้ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากาลัง จานวน 112 คน
6.2 เชิงคุณภาพ - ครู นักเรียน และนักศึกษามี โรงฝึกงานติดตัง้ ไฟฟ้า 1 ห้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 ดาเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็น วงเงิน 25,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษามีโรงฝึกงานติดตัง้ ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้
12.2 นักเรียน นักศึกษามีโรงฝึกงานติดตัง้ ไฟฟ้ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์

โครงการที่ 21
1. ชื่อโครงการ
ห้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างต้นแบบด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีห้องที่ใช้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
5.2 เพื่อให้มีบริเวณเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชุมชนนามาซ่อมอย่างเป็นระเบียบ สามาถตรวจสอบได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากาลัง จานวน112 คน
6.2 เชิงคุณภาพ - ครู นักเรียน และนักศึกษามี ห้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือ 1 ห้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 ดาเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็น วงเงิน 30,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษามีห้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือ 1 ห้อง
12.2 สาขางานไฟฟ้ากาลังมีบริเวณเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นามาซ่อม
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 22
1. ชื่อโครงการ
จัดซือ้ วัสดุตสู้ วิตส์บอร์ด
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างต้นแบบด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีบริเวณโชว์สงิ่ ประดิษฐ์ผลงานนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้มีบริเวณเก็บวัสดุที่ใช้ประกอบผลงานสิง่ ประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากาลัง จานวน 112 คน
6.2 เชิงคุณภาพ - ครู นักเรียน และนักศึกษามี ห้องโชว์ผลงาน สิง่ ประดิษฐ์ 1 ห้อง
7. ระยะเวลาการด
ตุลาคม ๒๕๕๘าเนิ
- ตุนลงาน
าคม ๒๕๕๙
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 ดาเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็น วงเงิน 30,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษามีบริเวณโชว์สงิ่ ประดิษฐ์ผลงานนักเรียน นักศึกษา
12.2 นักเรียน นักศึกษามีบริเวณเก็บวัสดุที่ใช้ประกอบผลงานสิง่ ประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์

โครงการที่ 23
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดซือ้ ตุเ้ ก็บกระจกบานเลือ่ น (จานวน 12 ตู)้
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิขาชีพชั้นสูง ซึง่ ในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการแข่งขันทักษะในวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางานโดยตรงแก่นักเรียน - นักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการกระตุน้ ให้นักเรียน - นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาต่อไป
5.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ โครงการจัดซือ้ ตูเ้ ก็บกระจกบานเลือ่ น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางานโดยตรงแก่นักเรียน - นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกชั้นปี
6.2.2 เพื่อเป็นการกระตุน้ ให้นักเรียน - นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาต่อไป
6.2.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2/2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 50,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางานโดยตรงแก่นักเรียน - นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกชั้นปี
12.2 เพื่อเป็นการกระตุน้ ให้นักเรียน – นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาต่อไป
12.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล แบบสอบถาม
โครงการที่ 24
1. ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
2. : ผูสาขาวิ
ร้ ับผิดชอบโครงการ
ชาอิเล็กทรอนิกส์
3. ความสอดคล้องกันนโยบาย :
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.2. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ข้อ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.3. พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล :
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในเรื่องของการให้นักศึกษาเรียนอาชีวะจบการศึกษาแล้ว
แล้วมีงานทาสามารถประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
ดังนั้น สาขาวิชาอิเล็กทรอนิสก์ จึงได้จัดทาโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2559
ซึง่ จะนานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่บริษัท ที พี ไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแผงควบคุมอุปกรณ์และหลักการทางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง ที่นอกเหนือจากตาราเรียน

3. เพื่อให้คณะครู-อาจารย์ได้นานักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย :
สถานที่ดาเนินโครงการ บริษัท ที พี ไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
ปริมาณงาน
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. สาขางานก่อสร้าง พร้อมด้วยครู
ประจาสาขา 3 คน รวมทั้งสิน้ คน
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 40 คน
- นักเรียน ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 20 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ สัปดาห์ที่ 2 ของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
8.ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 ดาเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 6,000 บาท
10.ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
2.. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
12. การติดตามผลประเมินผล
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. แบบสอบถาม
โครงการที่ 25
1. ชื่อโครงการศ่อมแซมครุภัณฑ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
4. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนจาเป็นต้องใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อเขียนอธิบาย เพราะการอ่าน
ในหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาให้ผเู้ รียนเข้าใจเนื้อหาได้ หรือการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตทิ ี่นักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์
5.2 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียน การสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
กระดานไวท์บอร์ดติดตัง้ ในห้องเรียน จานวน ๓ ห้องเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
กระดานไวท์บอร์ดที่ตดิ ตัง้ ครูผสู้ อนใช้อธิบายเนื้อหารายวิชาให้ผเู้ รียนเข้าใจดีขึ้น
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. ณสถานที
สาขาวิ่ดชาเนิ
าอินเล็โครงการ
กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 กระดานไวท์บอร์ดติดตัง้ ในห้องเรียน จานวน ๓ ห้อง
12.2 ครูผสู้ อนใช้กระดานไวท์บอร์ดอธิบายเนื้อหาในบทเรียนให้ผเู้ รียนเข้าใจยิง่ ขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 26
1 ชื่อโครงการ
โครงการอบรมซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LCD LED
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ซึง่ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ดังนั้นทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จึงได้เรียนเชิญผูม้ ีความรู้และเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทางานโดยตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชั้นปี ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทางานโดยตรง
5.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ โครงการอบรมทางวิชาการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชั้นปี มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เรียน
6.2.2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2/2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ

8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 20,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชั้นปี มีความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
12.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
12.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 27
1.ชื่อโครงการ สอน 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝีกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ระดับของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ที่ได้รับการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสูช่ ุมชน
กลยุทธ์ ที่ 13 สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 14 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสูช่ ุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะให้ นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อพัฒนาอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 25560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน 50,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริม
2. ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 28
1.ชื่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสูช่ ุมชน
กลยุทธ์ที่ 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชีพสูช่ ุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fixit Center) เพื่อให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชน ให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมืออุปกรณ์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์
2. เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
3. เพื่อจัดการสอน 108 อาชีพ ให้กับผูส้ นใจ
4. เพื่อรับบริจาค เครื่องใช้ไฟฟ้า นามาซ่อม ส่งมอบให้กับผูข้ าดแคลน
5. เพื่อการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ คณะผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผูม้ าใช้บริการ ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 คน
เชิงคุณภาพ คณะผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัตงิ านและผูม้ าใช้บริการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน:
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ,องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างเสือ,องค์การบริหารส่วนตาบลลาสมพุง,
องค์การบริหารส่วนตาบลลาพญากลาง

10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สนผ. (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้หารายได้ระหว่างเรียน
2. นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัตงิ านจริง
3. ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 29
1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันสิง่ เสพติดในสถานศึกษา (อบรมป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ )
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพการบริหารความเสีย่ ง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสือ่ สารเทคโนโลยีตา่ งๆ ซึง่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ผูค้ นในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ตระหนักถึงความสาคัญ และเล็งเห็นถึงความจาเป็น ที่ทางโรงเรียนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิง่ เสพติดและอบายมุกต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
5.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าทางศาสนา ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง นักเรียน มีจิตสานึกร่วมกันในการดูแลกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ เสพ กลุม่ ติด และกลุม่ ค้า
- ผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางศาสนา มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานมาให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ดาเนินการเดือน ตุลาคม 2559 – เดือน กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ

8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค ( ไม่มี )
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน และบุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
12.2 สถานศึกษามีระบบดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
12.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 30
1. ชื่อโครงการ โครงการช่วยเหลือคนพิการ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตร
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพการบริหารความเสีย่ ง
4. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ตอ้ งเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะ
ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ในกลุม่ เยาวชน ดืม่ สุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สือ่ ลามก
อนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึง่ เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคาปรึกษา แนะนาที่ถูกต้องเหมาะสม
5.2 เพื่อให้มีนักเรียนแกนนาในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตักเตือน แนะนาเพื่อน
5.3 เพื่อให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
5.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนาประจาห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม
5.5 เพื่อสถานศึกษา มีการดาเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาความรู้และค่านิยม
6.. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 200 คน
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษารู้ถึงโทษของยาเสพติด
7.. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ดาเนินการเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
8.. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค ( ไม่มี )
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนนักศึกษามีภูมิคมุ้ กันยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด
12.2 สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
โครงการที่ 31
1. ชื่อโครงการ อาชีวะอาสา“เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ” ประจาปี 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสูช่ ุมชน
กลยุทธ์ที่ 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชีพสูช่ ุมชน
4. หลักการและเหตุผล
กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการในศูนย์อาชีวศึกษา/หน่วยอาชีวะอาสา
นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการฝึกฝนทักษะ
ความชานาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมจากสถานประกอบการยังช่วยกระตุน้ เตือนให้ประชาชนผูใ้ ช้รถ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ นอกสถานที่ให้กับนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ทางานเป็นทีม
4. เพื่อให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกันอุบัตเิ หตุ
6. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs.)
6.1 เชิงปริมาณ มีรถเข้ารับการบริการ จานวน 150 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ดาเนินการ
บริเวณปั๊มฺBP ขาขึ้นอ.ปากช่อง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ติดถนนมิตรภาพ)
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สนผ. (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ
12.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง
12.3 ผูท้ ี่ได้รับบริการได้ตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 32
1.ชื่อโครงการ โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึง่ ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญจะต้องปฏิบัตกิ ิจกรรม
สวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยูห่ ัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและสวนสนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดทาโครงการขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการสวนสนาม
2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญได้แสดงออกถึงความเป็นระเบียบวินัย และสวนสนาม
3. เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสือไทย
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ จานวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสือไทย
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
4.. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

วงเงิน 5,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ได้ตระหนักถึงและซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
2. ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ มีความเป็นระเบียบวินัย
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 33
1.ชื่อโครงการ โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4.หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในวิชากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณธรรม มีบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม และเพื่อเสริมกิจกรรมให้รู้จักสังเกตเข้าใจธรรมชาติ มีความอดทน รับผิดชอบ
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัตติ ามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีทักษะการสังเกต จดจา การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการทางาน
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีความซือ่ สัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง ระเบียบวินัย
4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อยูใ่ นระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือน กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
11.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 5,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบ วินัย มีความประพฤติเรียบร้อย

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงระเบียบ และการปฎิบัตติ ามกฎระเบียบของวิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 34
1.ชื่อโครงการ โครงการวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ของปี “วันวชิราวุธ” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสาคัญๆ เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนชาวไทย ทรงเป็นผู้
ริเริ่มก่อตัง้ กิจการเสือป่าและ ลูกเสือเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง
ดังนั้นกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงต้องปฏิบัติ กิจกรรมร่วมวางพวงมาลา สักการะ
และถวายบังคมที่พระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ร่วมวางพวงมาลา สักการะและถวายบังคม ที่พระบรมฉายาลักษณ์
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 2,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
2. เยาวชนที่เป็นลูกเสือวิสามัญ เป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 35
1.ชื่อโครงการ โครงการเดินทางไกลและอยูค่ า่ ยพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษา กาหนดให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุม่ กิจกรรม
เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยูแ่ ละทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ลูกเสือวิสามัญ จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยูแ่ ละทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ค่ายลูกเสือพรมวัฒนาแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 20,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยูแ่ ละทางานร่วมกับ
2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 36
1.ชื่อโครงการ ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษา กาหนดให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุม่ กิจกรรม
เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยูแ่ ละทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ จานวนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จานวน 16 คน
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยูแ่ ละทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 30,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยูแ่ ละทางานร่วมกับ
2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 37
1.ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานลูกเสือและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน / กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และสร้างขวัญกาลังใจให้กับผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ
จึงได้กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ และผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือขึ้น นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานลูกเสือและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ
ของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
วิทยาลัยฯจึงขอเสนอโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานลูกเสือและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อรับทราบความต้องการและแนวความคิดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อนาความเห็นและแนวความคิดต่างๆ มาปรับปรุงระบบการจัดการ และวิธีปฏิบัตงิ าน
5.4 เพื่อรวบรวม จัดทาผลงาน ด้านคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ผูเ้ ข้าร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานลูกเสือและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ จานวน ๔๐ คน
2. เชิงคุณภาพ
งานลูกเสือวิสามัญและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษามีความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานลูกเสือ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม –20 ธันวาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 มีขวัญกาลังใจให้กับผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดียงิ่ ขึ้น
12.2 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญรับทราบความต้องการและแนวความคิดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12.3 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญได้นาความเห็นและแนวความคิดต่างๆ มาปรับปรุงระบบการจัดการ และวิธีปฏิบัตงิ าน
12.4 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญได้รวบรวม จัดทาผลงาน ด้านคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงานลูกเสือ
และผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2558
13.2 สรุปผลการประเมินงานลูกเสือและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2558
13.3 รูปถ่าย
โครงการที่ 38
1. โครงการจั
ชื่อโครงการ
ดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2559
2. งานวิผูร้ ทับยบริ
ผิดชอบโครงการ
การและห้องสมุด
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
4. หลักการและเหตุผล
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542
มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนเท่านั้น
หากยังต้องให้ผเู้ รียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ
และการใช้จินตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทางานของสมอง การตอบสนองทางร่างกาย และอารมณ์
ซึง่ จะส่งผลไปถึงการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัตขิ องผูอ้ ่านเอง ด้วยคุณค่าดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดว้ ยการอ่านหนังสือ
6. เป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ไม่น้อยกว่า 50 %
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ
7 ระยะเวลาดาเนินงาน1 มิถุนายน 2559 – 31 สิงหาคม 2559
8 ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 8,500.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 39
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ หนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรีย 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ประจาภาคเรียนที่ 2/2559
2. งานศู
ผูร้ นับย์ผิวดิทชอบโครงการ
ยบริการและห้องสมุด
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ ในหัวข้อสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซือ้ หนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช. มีหนังสือเรียนทุกรายวิชา 100 %
6.2. เชิงคุณภาพ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช. มีหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียน
ฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
6 ระยะเวลาดาเนินงาน สิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
7 ขั้นตอนการดาเนินงาน
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน 600,000 บาท

11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
ภาพถ่าย
โครงการที่ 40
1. โครงการจั
ชื่อโครงการ
ดซือ้ หนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560
2. งานศู
ผูร้ นับย์ผิวดิทชอบโครงการ
ยบริการและห้องสมุด
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี
งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงมีความประสงค์เสนอโครงการจัดซือ้ หนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซือ้ หนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช. มีหนังสือเรียนทุกรายวิชา 100 %
6.2. เชิงคุณภาพ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช. มีหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียน
ฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
7. ระยะเวลาดาเนิน1งาน
สิงหาคม 2559 – 30 กุมภาพันธ์ 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

9 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน 600,000 บาท
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
ภาพถ่าย
โครงการที่ 41
1. โครงการจั
ชื่อโครงการ
ดซือ้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม (วารสาร นิตยสาร นิยาย)
2. งานศู
ผูร้ นับย์ผิวดิทชอบโครงการ
ยบริการและห้องสมุด
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสือ่ ให้มีความทันสมัย
4. หลักการและเหตุผล
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542
มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนเท่านั้น
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ
และการใช้จินตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทางานของสมอง การตอบสนองทางร่างกาย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดว้ ยการอ่านหนังสือ
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
6 เป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าใช้บริหารห้องสมุด
ไม่น้อยกว่า 50 %
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ
7 ระยะเวลาดาเนิน1งาน
มิถุนายน 2558 – 30 กันยายน 2559
8 ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

9 สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน 10,000 บาท
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
ภาพถ่าย
โครงการที่ 42
1.ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
๔. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้มีการคิดเป็น ทาเป็น
อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ผเู้ รียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา – กรีฑา
4. เพื่อให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. เพื่อให้ผเู้ รียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิง่ เสพติด
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คณะผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จานวน 760 คน เข้ากิจกรรม
เชิงคุณภาพ
คณะผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณสนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 50,000 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 43
1.ชื่อโครงการ โครงการปลูกฝังจิตสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม และสร้างพลังรักโลก
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนทาให้ความเป็นอยูข่ องประชาชนมีความยากลาบาก เช่น การเกิด
ภาวะน้าท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงได้
จัดทาโครงการปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกของนักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
2. เพื่อชี้นาให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันบารุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ตา่ งๆ โดยพร้อมเพรียง
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญของการบารุงรักต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 3,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตสานึกในด้านการรักสิง่ แวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 44
1.ชื่อโครงการ พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่จะทาในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสาคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรม
ที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผปู้ ระสิทธิ์วิชาความรู้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสานึกในความเมตตาของคณะครู อาจารย์ ที่จะให้ความรู้ วิทยาการ
ต่างๆ ให้ และยังเป็นการรักษาไว้ซงึ่ ประเพณีที่สาคัญ ฝ่ายพัฒนาฯ จึงจัดโครงการไหว้ครู
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความกตัญญูรู้คณ
ุ ของสังคมไทยต่อผูม้ ีพระคุณ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีปฏิปทาน่าเลือ่ มใสอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างครู นักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครู
2. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดขี องไทย
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสานึกที่ดงี ามต่อครูบาอาจารย์
4. ครูและนักเรียน นักศึกษา เกิดความรักความผูกพันที่ดตี อ่ กัน
5. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความคิด มีความคิดสร้างสรรค์
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 45
1.ชื่อโครงการ โครงการ BIG CLEANNING DAY ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสานึกที่ดใี นเรื่องการประหยัด และ
ความสะอาดนั้น จึงจาเป็นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย ในขณะเดียวกันบุคลากรครู
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. เพื่อแยกสิง่ ของที่จาเป็นและไม่จาเป็นให้ขจัดออกไป
3. เพื่อจัดวางของที่จาเป็นให้ง่ายต่อการนาไปใช้งาน
4. เพื่อทาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิง่ ของเครื่องใช้ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตใิ ห้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน ทุกชั้นปี จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน- นักศึกษา ทาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิง่ ของ เครื่องใช้ให้สะอาด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 25560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
.- 10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานที่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เอื้อต่อการใช้งาน
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 46
1.ชื่อโครงการ โครงการวิถีธรรมวิถีพุทธ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ศาสนาเป็นเครื่องมือที่จะปลูกฝังคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ให้แก่ทุกคน เพราะสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกล่อม
เกลาจิตใจให้คนลดความเห็นแก่ตวั ช่วยเหลือผูท้ ี่ดอ้ ยกว่าตน ศาสนาทุกศาสนา มีเป้าหมายอันเดียวกัน คือปฏิบัตแิ ล้วได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสานึกในการทาความดี และมีเจตคติที่ดี ในทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อใช้หลักคาสอนของศาสนาเป็นปัจจัยในการชาระความเห็นแก่ตวั ให้ลดลงไป
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดงี าม
4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้ร่วมทาบุญตักบาตรร่วมกัน
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ได้นักเรียน นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมที่ดงี าม สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นสุข
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 500- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดใี นกิจกรรมทางศาสนา
2. นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของหลักศาสนาพุทธ
3. นักเรียน นักศึกษา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมที่ดงี าม
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 47
1.ชื่อโครงการ แห่เทียนจานาพรรษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
1. ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 3.1 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตราฐานและปรับปรุงคุณภาพ การศึกษามาตราฐาน 47-51
2. มาตราฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง

3. นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติไทยและเป็นสิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกทั้งหลักทางพระพุทธศาสนาเ
เป็นแบบแห่งจารีตประเพณียึดถือปฎิบัตจิ นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรมยกระดับ คุณธรรมประจาตน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
2. เพื่อให้คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังในให้ครู บุคลากรและนักเรียน ใฝ่กระทาความดี
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากร จานวน 50 คน
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างครู นักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
กรกฎาคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 20,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและเทศกาลวันเข้าพรรษา
2. คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลวันเข้าพรรษา
3. คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีกาลังใจใฝ่กระทาความดี
4. คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะ
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 48
1.ชื่อโครงการ โครงการ “ทาความดี จิตอาสา”
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการและวิชาชีพสูส่ ังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 51 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
ข้อกาหนดที่ 5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
จิตอาสาคือ ผูท้ ี่มีจิตใจเป็นผูใ้ ห้ อาจจะเป็นการให้สงิ่ ของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงการ แรงสมอง
ซึง่ เป็นการเสียสละสิง่ ที่ตนมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่ให้แก่ส่วนรวม

งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟื้อ หันมา
ทากิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเป็นสิง่ ที่ให้เยาวชนได้หันมาทาความเข้าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและฝึกกิจกรรมสาธารณอย่างต่อเนื่อง
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 500 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ได้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ สามารถอยูใ่ นสังคมได้
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตสานึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นสุข ตามหลักธรรมาภิบาล
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 49
1.ชื่อโครงการ โครงการทาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น มีบริบทต่างๆ ในการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าดู
2. เพื่อลดปริมาณขยะ ของเสีย ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกัน

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น
๗. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
น้าตกมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 1,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตสานึกในด้านการรักสิง่ แวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 50
1. ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
นับตัง้ แต่พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัตใิ ห้แก่ประชาชน นั่นคือ การเดินทางสายกลาง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :

1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 10,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกที่ดเี กี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

โครงการที่ 51
1.ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศและค่าย คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี จนก่อให้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผเู้ รียนได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสานึกที่ดงี าม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
3.เพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัตใิ นชีวิตประจาวันได้
4.เพื่อให้นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ผอู้ ื่นในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ กตัญญู รู้วิน
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 338 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน- นักศึกษา ที่ผ่านการเข้าค่ายพุทธรรม แล้วเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี มีสัมมาคารวะ
มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีสภาพจิตใจที่ดขี ึ้น
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ

3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 55,600.- บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักพิธีกรรมทางพระศาสนา
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัตใิ นชีวิตประจาวัน
4. นักเรียน นักศึกษา มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัยฯ
5. นักเรียน นักศึกษา มีศรัทธาความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 52
1.ชื่อโครงการ โครงการปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอดี
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
๔. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบัตติ นของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักว่าการออมเป็นการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้
แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้”
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ

5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 10,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการออมเป็นการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียน นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้”
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 53
1.ชื่อโครงการ โครงการพฤกษศาสตร์วิทยาลัยฯ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืนและต้นไม้
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาลัยให้มากขึ้น
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

วงเงิน 10,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตสานึกในด้านการรักสิง่ แวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 54
1.ชื่อโครงการ โครงการพืชผักสวนครัวเรากินได้
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
๔. หลักการและเหตุผล
พืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้ว เป็นพืชผักที่ปลูกง่ายและมีสรรพคุณทางยา เป็นพืชสมุนไพรไทยมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
และมีคณ
ุ ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีมากมายหลายชนิด
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกตร
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 3,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดรายจ่ายในครัวเรือน
2. นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร
3. นักเรียน นักศึกษา นาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 55
1.ชื่อโครงการ โครงการวันปิยมหาราช
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ดวยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช เพื่อได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้ครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าของรัชกาลที่ 5
3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชนมีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คณะผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
23 ตุลาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ ที่ว่าการอาเภอมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงิน 1,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา มีความกตัญญูกตเวทีระลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
2. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา มีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดทากิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 56
1.ชื่อโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3 ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557

3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ดวยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ดั
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้เห็นความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน และเจ้าหน้าที่ จานวน 600 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
4 ธันวาคม 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงิน 17,000 บาท
(ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
-ไม่มี12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
3. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 57
1.ชื่อโครงการ 12 สิงหามหาราชินี ประจาปี 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล

ดวยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันที่ชาวไทยทั้งชาติรวมกันแสดงความจงรักภักดี ตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯิ์
ระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพของพระองคทาน พสกนิกรชาวไทย ประชาชนทุกหมูเหลา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน และเจ้าหน้าที่ จานวน 600 คน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
11 สิงหาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงิน 17,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
-ไม่มี12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ
3. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 58
1.ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบัตติ นของประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศกึ ษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ตา่ งๆ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา นาความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
จังหวัดนครนายก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 30,000 - บาท (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
3. นักเรียน นักศึกษา ดาเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 59
1. ชื่อโครงการ
ออกเยีย่ มบ้านนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตราฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สานักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู อาจารย์และผูป้ กครองได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหาวิธีการแก้ปัญหานักเรียนไม่มาเรียน ผลการเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์ การขาดเรียนบ่อยๆ ออกกลางคัน ใช้สารเสพ ติด และมาเรียนสาย
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูป้ กครองกับครู อาจารย์
6. เป้าหมาย
เยีย่ มบ้านนักเรียน นักศึกษา 100%
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2559

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ดาเนินการ
ที่อยูอ่ าศัยนักเรียน นักศึกษา
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
เป็นเงิน 18,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาได้อย่างน้อย ร้อยละ 60
12.2 ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล
12.3 มีความร่วมมือกันระหว่างครูกับผูป้ กครองในการแก้ไขปัญหา
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 60
1. ชื่อโครงการ ศึกษาสภาพปัญหาของผูเ้ รียนปีการศึกษา 1/2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตราฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สานักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ทางสานักติดตามได้มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาจัดทา
โครงการดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษา 3 กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ มีปัญหา กลุม่ ปกติ
2. เพื่อให้ครู อาจารย์ทราบถึงสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อหาทางแก้ไข
3. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
4. เพื่อลดการออกกลางคัน
6. เป้าหมาย
ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทกลุม่ 100%
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2559

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
เป็นเงิน 10,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 หาทางแก้ไขให้สาหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหา
12.2 ลดการออกกลางคันของนักเรียน – นักศึกษา
12.3 มีความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนในการแก้ไขปัญหา
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 61

1. ชื่อโครงการ
พบนักเรียนนักศึกษา (Home room) ปีการศึกษา1/2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตราฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สานักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดรี ะหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา ทาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอบอุ่นใจเกิดความร่วมมือและการช่วยเ
2. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลีย่ นความคิดและแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ระบายความคับข้องใจ
3.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ
5. เพื่อนักเรียน นักศึกษา มีความสามารถและทักษะในการทางานร่วมกันเรียนรู้การอยูร่ ่วมกันแบบประชาธิปไตย
6. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทน้าที่ความรับผิดชอบของตน
7. เพื่องานบริหารการศึกษาดาเนินไปด้วยดีนักเรียน นักศึกษารู้จักและเข้าใจให้ร่วมมือกับวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
1.ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษา (Home room) ในที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
เป็นเงิน 10,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา ทาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอบอุ่นใจเกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือ
12.2 ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลีย่ นความคิดและแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ระบาย
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และมีทักษะในการทางานร่วมกันเรียนรู้การอยูร่ ่วมกัน
12.4 นักเรียน นักศึกษา มีจานวนที่ออกกลางคันลดลง
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบการพบนักเรียนนักศึกษา
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 62
1. ชื่อโครงการ
ติดตามและจัดทาข้อมูลผูเ้ รียนที่ออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
พันธกิจที่ 6 พัฒนาการระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทาเอกสารต่าง ๆ ของงานครูที่ปรึกษาและระบบออนไลน์ข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วเหมาะสม
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมกับงานที่เร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านของครู
2. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
3. เพื่อให้งานครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
1. เชิงประมาณ คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ จานวน 1 ชุด
2. เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน 27,200 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
2. งานครูที่ปรึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
13. การติดตามผลและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย
โครงการที่ 63
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาสมุดมอบหมายหน้าที่ และแนวทางปฏิบัตขิ องครูที่ปรึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษา
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย
มาตราฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐาน ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสูช่ ุมชน
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน ทางงานครูที่ปรึกษา
จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญนี้ จึงได้มีการจัดทาโครงการส่งเสริมผูเ้ รียนปัญญาเลิศ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทุนทรัพย์ในการเรียนจนจบหลักสูตร
2. เพื่อให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์มีสิทธิเท่าเทียมกัน
6. เป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.3 ดาเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เป็นเงิน 6,200 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกคนมีโอกาสในการศึกษา
12.2 นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จบตรงตามลักสูตร
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

โครงการที่ 64
1. ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้การเรียนของนักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัตใิ นการทางานของสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน 76 คน
2. เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 – 30 เดือนตุลาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท

11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัตใิ นการทางานของสถานประกอบการ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย
โครงการที่ 65
1.ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้การเรียนของนักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัตใิ นการทางานของสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน 250 คน
2. เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
๗. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 - 30 เดือนพฤษภาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000.-บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัตใิ นการทางานของสถานประกอบการ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย

โครงการที่ 66
1.ชื่อโครงการ โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการที่
มีตอ่ คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ และระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิตช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษากับครูฝึก
5.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความตัง้ ใจในการฝึกงาน
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักศึกษาฝึกงานที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ จานวน ๑๔๐ คน
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาปฎิบัตอิ ยูใ่ นกฎระเบียบของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ

สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 3,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักศึกษามีขวัญกาลังใจในการฝึกงานในสถานประกอบการ
12.2 ทาให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักศึกษา ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
12.3 ทาให้เกิคความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบฟอร์มการให้คะแนนนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย
โครงการที่ 67
1. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการที่
มีตอ่ คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ และระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิตช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษากับครูฝึก
5.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความตัง้ ใจในการฝึกงาน
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักศึกษาฝึกงานที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ จานวน ๗๖ คน
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาปฎิบัตอิ ยูใ่ นกฎระเบียบของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2559 – 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ

6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 5,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักศึกษามีขวัญกาลังใจในการฝึกงานในสถานประกอบการ
12.2 ทาให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักศึกษา ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
12.3 ทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบฟอร์มการให้คะแนนนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย
โครงการที่ 68
1.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีการศึกษา 2560)
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขัน ปัจจุบันและอนาคต
จาเป็นต้องมีกาลังแรงงานในประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ การอาชีวศึกษาซึง่ เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการผลิตกาลังคนสูง่ านอาชีพ
จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยหลักสูตรต้องมี ความยืดหยุน่
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผเู้ รียน และตรงตามเป้าหมายของ
หลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.4 เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 16 แห่ง ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 80 คน

6.2 เชิงคุณภาพ มีแแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย/ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ
วงเงิน 20,000.- บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
12.3 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฎิบัตเิ พิ่มมากขึ้น
12.4 วิทยาลัยรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนที่ผ่าน ๆ มา และนามาวางแผนในการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 69
1. ชื่อโครงการ ส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้ครูพัฒนาประสบการณ์ ในสถานประกอบการ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครู โดยการสร้างโอกาสพัฒนาประสบการณ์และปฎิบัตงิ านจริง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครู

5.2 เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูและปฎิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะวิชาชีพครูให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ จานวน 2 แห่ง ครู 5 คน
2. เชิงคุณภาพ ครูที่พัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการได้พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูและปฎิบัตงิ านจริง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 7 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและบริษัทไมเนอร์ แดรี่ จากัด
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
10.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง (5 คน x 20 วัน x 250 บาท) = 24,000.- บาท
10.2 ค่าวัสดุ
= 17,000.- บาท
ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จาก สอศ.
วงเงิน 41,000.- บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูมีความสามารถทางวิชาชีพของครูเพิ่มขึ้น
12.2 ครูได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฎิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการ
12.3 ครูได้เพิ่มทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 70
1.ชื่อโครงการ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขัน ปัจจุบันและอนาคต
จาเป็นต้องมีกาลังแรงงานในประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ การอาชีวศึกษาซึง่ เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการผลิตกาลังคนสูง่ านอาชีพ

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผเู้ รียน และตรงตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
5.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
5.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ได้แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพ
ของผูเ้ รียน
2. เชิงคุณภาพ รู้ถึงความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
12.2 แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
12.3 แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผล
13.2 รูปถ่าย
โครงการที่ 71
1. ชื่อโครงการ
จัดทาโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ งานประกันคุณภาพฯ จึงมีความตระหนักในเรื่องของการจัดทาโครงสร้างของการบริหารงาน

ของหน่วยงานตามมาตรฐาน รวมทั้งสามารถบริหารงานในทุกมาตรฐานได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครู บุคลากรในวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทราบโครงสร้างการบริหารงาน
ของหน่วยงานตามมาตรฐาน
5.2 เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย และได้มีส่วนร่วมรับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ป้ายไวน์นิลโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตามมาตรฐาน
จานวน 8 มาตรฐาน
6.2 เชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครู บุคลากรในวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทราบโครงสร้าง
การบริหารงานของหน่วยงานตามมาตรฐานตัวชี้วัด ทาให้มีการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
และได้มีส่วนร่วมในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 72
1. ชืติ่อดโครงการ
ตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก

4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยสาระสาคัญในมาตราที่ 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน และประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.2 เพื่อให้ผปู้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และสังคมเกิดความเชื่อมั่นว่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและผูเ้ รียนที่จบการศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.3 เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรสถานศึกษา 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน สามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนมีนาคม – ตุลาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 50,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
12.2 บุคลากรทุกท่านทราบถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
12.3 ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นระบบ
12.4. บุคลากรทุกท่านมีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 73
1. ชืพั่อฒโครงการ
นาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์ขอดาเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อให้วิทยาลัย มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้เป็นระบบ
5.3 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ให้มีคณ
ุ ภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
5.4 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรสถานศึกษา 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 200,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 บุคลากรทุกท่านสามารถปรับปรุงพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องจากผลการประเมิน
12.2 บุคลากรทุกท่านทราบถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
12.3 ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นระบบ
12.4. บุคลากรทุกท่านมีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 74

1. ชืพั่อฒโครงการ
นาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายในสถานศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยสาระสาคัญในมาตราที่ 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
5.3 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคณ
ุ ภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
5.4 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานาไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรสถานศึกษา 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 70,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 บุคลากรทุกท่านสามารถปรับปรุงพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องจากผลการประเมิน
12.2 บุคลากรทุกท่านทราบถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก

12.3 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นระบบ
12.4. บุคลากรทุกท่านมีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 75
1. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตร
ฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จานวน ๑ ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ งานประกันคุณภาพฯ เป็นระเบียบสะดวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารมากยิง่ ขึ้น
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 50,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 มีระบบประกันคุณภาพที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์

เครื่องใช้สานักงานมากยิง่ ขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 76
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายสมพงษ์ วงษ์วิไล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 20 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จะจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณของวิทยาลัย ซึง่ แผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกระจายอานาจ
ประกอบกับสนถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปลีย่ นทางการเมืองการปกครอง ทาให้นโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเคลือ่ นไหว และมีการเปลีย่ นแปลงไปด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561
5.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
5.3 เพื่อกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสาเร็จตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
ผูบ้ ริหเชิารงคุครู
ณภาพ
และเจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนามาใช้ในการกากับดูแลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 – 30 กันยายน 2560 (กาหนดการ 2 วัน 1 คืน)
8. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4. จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
ยังไม่สามารถระบุสถานที่
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณดาเนินโครงการเพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิน้ 70,000 บาท ดังนี้
11. ปัญหาและอุปสรรค

(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561
12.2 ผูบ้ ริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัตกิ าร
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 77
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ เวชภัณฑ์ยาสามัญประจาบ้าน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
1) รัฐต้องเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศนู ย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดาดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผูร้ ับผิดชอบและให้บริการด้าน
สุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ทาโครงการจัดซือ้ ยาเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน เพื่อเป็นการรักษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาล
5.2 เพื่อให้มีความรู้ดา้ นการดูแลสุขภาพ และการระมัดระวังอุบัตเิ หตุ
5.3 เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
6. เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ : ชุดยาสามัญประจาบ้าน และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจาบ้านที่มีคณ
ุ ภาพ 100 %
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน

ห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 15,000.- บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับบริการด้านยาเวชภัณฑ์
12.2 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพที่ดขี ึ้น
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 78
1. ชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
1) รัฐต้องเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศนู ย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดาดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผูร้ ับผิดชอบและให้บริการด้าน
สุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ทาตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้
กาหนดการตรวจสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปี ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษาได้ตรวจสุขภา
5.3 เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพ สาหรับบุคคลที่ทาการตรวจพบ
6. เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกชั้นปี เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ
2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกชั้นปี เข้าร่วมการตรวจสุขภาพร้อยละ 80
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ

4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบบารุงการศึกษา( เก็บจากนักเรียน นักศึกษา ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 60,000 - บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการตรวจสุขภาพ
12.2 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพที่ดขี ึ้น
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 79
1. ชื่อโครงการ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
1) รัฐต้องเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศนู ย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดาดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานและนโยบายกรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิง่ เสพติด
และสิง่ มอมเมา จึงจัดกิจกรรมโครงการตรวจหาสารเสพติด เพื่อสารวจนักเรียนที่อาจมีบางคนใช้สารเสพติด
ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ทาตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้
กาหนดการตรวจสุขภาพ ให้นักเรียนนักศึกษากลุม่ เสีย่ ง เพื่อเป็นการกากับ ดูแล ตรวจสอบและควบคุม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
5.2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุม่ เสีย่ งเพื่อทาการบาบัดในโครงการต่อไป
6. เป้าหมาย
1. เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกชั้นปี เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดร้อยละ 80
2. เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกชั้นปี เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบบารุงการศึกษา( เก็บจากนักเรียน นักศึกษา ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 60,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตรวจหาสารเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษา กลุม่ แกนนาในสถานศึกษาเป็นเครือข่ายการปฏิบัตงิ านด้านการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในวิทยาลัย
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 80
1. ชื่อโครงการ วิทยาลัยอุ่นใจ ( คุม้ ครองสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา )
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
1) รัฐต้องเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศนู ย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดาดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผูร้ ับผิดชอบและให้บริการด้านสุขภาพ
แก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการวิทยาลัยอุ่นใจ คุม้ ครองสวัสดิภาพของลูกหลานท่าน
เพราะอุบัตเิ หตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคนไม่เลือกเวลาและสถานที่ นามาซึง่ ความสูญเสียและเสียหายทั้งร่างกายและชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคุม้ ครองนักเรียน นักศึกษา ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนทั่วโลก
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษาได้รับการคุม้ ครองเรื่องสุขภาพ

5.3 เพื่อคุม้ ครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ อันมีสาเหตุมาจาก การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือสถานศึกษาทั้งใน
และนอกสถานที่ที่โรงเรียนมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
6. เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกชั้นปี
2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกชั้นปี
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบบารุงการศึกษา( เก็บจากนักเรียน นักศึกษา ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 120,000 .- บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุม้ ครอง ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ อันเนื่องมาจาก
อุบัตเิ หตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนทั่วโลก
12.2 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพที่ดขี ึ้น
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุม้ ครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ อันมีสาเหตุมาจาก การเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน หรือสถานศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ที่โรงเรียนมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 81
1. ชื่อโครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติได้กาหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
1) รัฐต้องเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศนู ย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดาดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
3) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก

4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผูร้ ับผิดชอบและให้บริการด้านสุขภาพแก่
นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญ
ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้เสนอโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ ตลอดจนผูใ้ ช้บริการจากภายนอก ได้บริโภคอาหารที่มีคณ
ุ ภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อลดความเสีย่ งอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้าที่ไม่สะอาด
5.2 เพื่อส่งเสริมการบริการอาหารในวิทยาลัยฯ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูร้ ับบริการจากภายนอก
5.3 เพื่อส่งเสริมให้แม่คา้ จัดการการบริการด้านอาหารและสิง่ แวดล้อมในวิทยาลัยฯ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
5.4 เสริมสร้างความแข็งแรงของผูบ้ ริโภค
6. เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ : อาหารที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ
2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้บริโภคอาหารที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ในการดาเนินงาน
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 3,000.- บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ
12.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดี และมีน้าดืม่ สะอาด
12.3 ชุมชนพึงพอใจในการให้บริการด้านสุขภาพของวิทยาลัยฯ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัย
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 82
1. ชื่อโครงการ จัดซือ้ เก้าอุปกรณ์ทาความสะอาดงานอาคารสถานที่
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการทาความสะอาดในสถานที่ตา่ งๆรวมทั้งอาคารเรียน
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการจัดซือ้ อุปกรณ์ทาความสะอาดและเครื่องมือที่ใช้ในการทาความสาด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
5.2 เพื่อวิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะสาหรับการจัดงานหรือกิจกรรมในวิทยาลัย
5.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
35,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 83
1. ชื่อโครงการ ป้ายเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในวันสาคัญต่างๆทางวิทยาลัยจะต้องจัดทาป้ายถวายพระพร รวมทั้งธงประจาสัญลักษณ์อยูเ่ ป็นประจา
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการป้ายเนื่องในวันสาคัญต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้ตามวัตถูประสงค์

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
5.2 เพื่อวิทยาลัยมีป้ายในงานต่างๆสาหรับการจัดงานหรือกิจกรรมในวิทยาลัย
5.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
5,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 84
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นที่สนใจของชุมชนและมีการเข้ามาใช้สถานที่ในวิทยาลัยกันมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการจัดทาห้องประชุมอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของบุคลากร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีห้องประชุมที่ทันสมัย
5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ ห้องประชุมอัจฉริยะ 1 ห้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 25560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
155,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีห้องประชุมอัจฉริยะ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 85
1. ชื่อโครงการ จัดหาอาคารสานึกงานอาคารสถานที่
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กยังไม่มีอาคารที่เป็นของงานอาคารสถานที่อย่างชัดเจนทาให้ยังไม่มีสถานที่
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการจัดหาอาคารสานึกงานอาคารสถานที่ เพื่อในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยให้สวยงาม
5.2 เพื่อสร้างอาคารสานักงานของงานอาคารสถานที่
5.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ สานักงานงานอาคารสถานที่
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2558– กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน

3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ วงเงิน 144,000 บาท ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีสานักงานอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่วิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 86
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถนนคอนกรีตหน้าประตู 2)
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยในสถานที่ตา่ งๆมากมายและมีโครงการพัฒนา
วิทยาลัยเพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ ผูเ้ ข้ามาใช้บริการที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (เทถนนคอนกรีตหน้าประตู 2) เพื่อให้วิทยาลัยมีภาพลักษณ์
ที่สวยงามและสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยให้สวยงาม
5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ ถนนคอนกรีตจากประตู 2 ถึงรอยต่อถนนคอนกรีตหน้าตึกการโรงแรม
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2558– กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ประตู 2 ถึงรอยต่อถนนคอนกรีตหน้าตึกการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ วงเงิน 630,000บาท ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีที่ภูมิทัศน์ที่สวยงามและสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่วิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 87
1. ชื่อโครงการ บ้านพักอาศัยชั่วคราว
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีบ้านพักไม่เพียงพอต่อจานวนครูในวิทยาลัยและอาคารบ้านพักชั่วคราวเดิม
ก็ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยเพราะอยูร่ ะหว่างอาคารเรียนชั่วคราวและโรงอหาร(อาคารอเนกประสงค์
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการปรับปรุงบ้านพักเพิ่มเติมต่อจากบ้านพักครูเพิ่มไปอีก 3 หลังและขึ้นโครงอีก
2 หลัง เพื่อในการปรับเปลีย่ นบ้านพักชั่วคราวในวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยให้สวยงาม
5.2 เพื่อสร้างบ้านพักชั่วคราวให้เหมาะสม
5.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ศาลากลางบ่อน้าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1 หลัง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2558– กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บ้านพักครูในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ วงเงิน 400,000 บาท ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)

11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีที่บ้านพักบุคลากรที่เหมาะสมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่วิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 88
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าตึกอานวยการ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
๔. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสภาพทางเดินบริเวณทางขึ้นตึกอานวยการและทางเดินหน้าเสาธงมีการชารุดทาให้ดไู ม่สวยงาม
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการปรับปรุงเดินบริเวณหน้าตึกอานวยการ เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยภายในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
5.2 เพื่อวิทยาลัยมีความสวยงามเวลามีการจัดกิจกรรม
5.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ตุลาคม 2558– กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
200,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้วิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 89
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณสาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย ก้านลาใย หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสาขางานได้ตกึ อาคารเรียนที่กาลังจะสร้างเสร็จเป็นตึกใหม่สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล จะต้องมีการ
ขนย้ายเครื่องจักรและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆให้สวยงามเพราะตอนนี้มีแต่หญ้าและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้งานอาคารสถานที่จึงจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสาขางานซ่อมบารุง เพื่อรองรับการเปิดเรียนและ
เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดใี นการเรียน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้แก่วิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สาขางานซ่อมบารุงมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาเรียนในสาขางานซ่อมบารุง
5.3 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกลมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2558 – 10 มกราคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
6,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้สาขางานซ่อมบารุงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

โครงการที่ 90
1.ชื่อโครงการ
จัดซือ้ วัสดุสานักงานงานทะเบียน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการงานทะเบียน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายที่ 4 ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีความรู้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมากขึ้นและระดับสูงขึ้น และเพิ่มรูปแบบความร่วมมือมากขึ้น
กลยุทธ์ที่21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยการจัดเก็บข้อมูลของงานทะเบียน ได้ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป STD 2011 (ศธ.02) ซึง่ ต้องบันทึกข้อมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นข้อมูลสาคัญในการจัดทารายงานยอดนักเรียน นักศึกษา จานวน
นักเรียน นักศึกษา ทาระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
5.3 สามารถกู้คนื ข้อมูลและงานต่างๆได้ทันท่วงที
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องสารองไฟฟ้า 3 เครื่อง
6.1.2 External hard disks 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้อมูลเอกสาร งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เสียหาย
7. ระยะเวลาการดาเนินตุโครงการ
ลาคม ๒๕๕8ตุลถึาคม
ง ตุล2558–
าคม 2559
กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานทะเบียน
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 11,500.-บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานทะเบียนมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานมากยิง่ ขึ้น
13. การติดตามผลประเมินผล
โครงการที่ 91

1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาบัตรประจาตัว นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 ซึง่ นักศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ จึงมีความ
จาเป็นที่ตอ้ งมีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายในวิทยาลัย ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายใน วิทยาลัย
5.3 เป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใช้บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายใน วิทยาลัยฯ
6.2.2 เป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
7. ระยะเวลาการดาเนิน1โครงการ
ตุลาคม 2557ตุล–าคม
30 2558–
กันยายนกั2559
นยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 64,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนนักศึกษามีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
12.2 ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องมีบัตรประจาตัวนักเรียนนักศึกษา เพื่อใช้ตดิ ต่องานภายใน วิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล
โครงการที่ 92
1. ชื่อโครงการ
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการงานทะเบียน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อไป ภายใน 1 ปี
4. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นหลักสูตร 3 ปี เปิดสอน 10 สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน
8 สาขางาน รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุม่ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ เปิดสอน
10 สาขางาน จึงมีผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปวช. และระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้ศกึ ษาจนจบตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5.2 เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่นักศึกษาให้มีจิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน
5.3 เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน
6.2.2 เป็นเกียรติแต่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
15-มี.ค.-59
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 20,000 บาท
11.ปั(ไม่ญมหาและอุ
ี)
ปสรรค
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน
12.2 เป็นเกียรติแต่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 93
1.ชื่อโครงการ: จัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการที่มีตอ่ คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา

พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8 ซึง่ นักเรียน นักศึกษา
ใหม่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบที่วิทยาลัยฯกาหนด ทาให้ไม่สามารถปฏิบัตติ น
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ ทางงานแนะแนวฯ จึงได้จัดทาโครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕9 สามารถปฏิบัตติ นให้ถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคมู่ ือในการปฏิบัตติ นให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯได้
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัตติ นให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ คูม่ ือนักเรียน นักศึกษา จานวน 550 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติ น
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เมษายน – มิถุนายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 55,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษามีคมู่ ือนักเรียน นักศึกษา
12.2 ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัตติ ามคูม่ ือนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
โครงการที่ 94
1.ชื่อโครงการ แนะแนวเครือข่าย.
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการที่มีตอ่ คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่สาคัญอย่างยิง่ เพราะการแนะแนวเป็นตัวชี้แนะให้ผปู้ กครอง ครู
และนักเรียนได้รับการศึกษาต่อตามที่ตนถนัด และประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
ดังนั้น วิทยาลัยฯ ซึง่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน จึงมีความจาเป็นจะต้องออกแนะแนวศึกษาต่อ ยังโรงเรียนเครือข่าย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกปี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดตี อ่ การศึกษาสายวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
5.2 เพื่อเพิ่มจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
5.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้เข้าเรียนต่อในสาขางานที่ตนถนัด
6. เป้าหมาย
6.1 ผูส้ เชิาเร็งปริ
จการศึ
มาณกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในอาเภอมวกเหล็กและ
อาเภอใกล้เคียงได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กในปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เทียบกับปีการศึกษา 2558
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนในชุมชนอาเภอมวกเหล็ก และอาเภอใกล้เคียง
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 2,800 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนและผูส้ นใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้อง
12.2 มีนักเรียนและผูส้ นใจเข้ามาศึกษาต่อในวิชาชีพตามสาขางานในวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น
12.3 นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนสาขางานที่ตนถนัด
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 95
1.ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ ับบริการที่มีตอ่ คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี ซึง่ นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการในการสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทางานในสถาน
ประกอบการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาด
ว่าจะจบจานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาด
ว่าจะจบมีความรู้ความเข้าใจในการสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทางานในสถานประกอบการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 3,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง
12.2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 96
1. ชื่อโครงการ: โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสูว่ ิชาชีพ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547

3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
จากการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
อาชีวศึกษาในทศวรรษที่ 2 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกาลังคนในระดับกลางเข้าสูส่ ถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนต่อสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
5.2 เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขางาน สิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทักษะวิชาชีพที่เรียน มาบริการชุมชน ด้านการซ่อมและสอน 108 อาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จานวน 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีทัศนะคติที่ดี
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 / 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 130,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เพิ่มปริมาณผูเ้ รียนต่อสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
12.2 จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขางาน สิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการ
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ทักษะวิชาชีพที่เรียน มาบริการชุมชน ด้านการซ่อมและสอน 108 อาชีพ
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 97
1.ชื่อโครงการ

โครงการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : นางสาวลีลาวดี พรหมบิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา :
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
พันธกิจที่ 2
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 8
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากร มีความประสงค์จัดซือ้ วัสดุสานักงานที่ใช้ในแต่ละงานและฝ่าย เพื่อดาเนิน
การเกี่ยวกับการเอกสารและหนังสือต่างๆ
5. วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อให้การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
5.2 เพื่อให้การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
6. เป้าหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
- ผูท้ ี่ใช้บริการถ่ายเอกสาร บุคลากรภายในวิทยาลัย จานวน 70 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามวัตถุประสงค์
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ :
ปีงบประมาณ 2559 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ :
ห้องปฏิบัตงิ านบริหารงานทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน :
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 200,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค : (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
12.1 การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
12.2 การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
13. การติดตามผลประเมินผล :
แบบสอบถาม
โครงการที่ 98
1.ชื่อโครงการ
โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : นางสาวลีลาวดี พรหมบิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
พันธกิจที่ 2
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 8
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากร มีความประสงค์ดาเนินการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการเอกสารต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
5.2 เพื่อให้การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- ผูท้ ี่ใช้บริการถ่ายเอกสาร บุคลากรภายในวิทยาลัย จานวน 70 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามวัตถุประสงค์
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องปฏิบัตงิ านบริหารงานทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 40,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
12.2 การปฏิบัตงิ านด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 99
1.ชื่อโครงการ
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : นางสาวลีลาวดี พรหมบิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
พันธกิจที่ 2
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์
ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 8
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา จาเป็นต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาเป็นประจาทุกภาคเรียน อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึง่ การประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู และอื่น ๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนใน
การจัดการศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ
คณะกรรมการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 30 คน จานวน 2 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 12,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนใน
การจัดการศึกษา
12.2 เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ
คณะกรรมการ
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
1. ชื่อโครงการ

โครงการที่ 100
โครงการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : นางสาวลีลาวดี พรหมบิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
พันธกิจที่ 2
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์
ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 8
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา จาเป็นต้องจัดให้มีการจัดทาโครงการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นประจาทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึง่ การประเมินแต่ละครั้ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิ านและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนใน
การจัดการศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ
คณะกรรมการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ผูเ้ ข้ารับการประเมิน จานวน 30 คน จานวน 2 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- คณะผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และชุมชน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
- คณะผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และชุมชน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 1,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียน
ในการจัดการศึกษา
12.2 เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ
คณะกรรมการ
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

โครงการที่ 101
1. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา :
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 23 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
4. หลักการและเหตุผล :
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 58) กาหนดให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล ครอบครัว ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผูม้ ีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เป็นผูป้ ระพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประพฤติดแี ละปฏิบัตติ นตามมาตรฐาน
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่น
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศกึ ษาและน้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรม สามารถนาหลักธรรมคาสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง
เกิดความยุตธิ รรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตสานึกใน คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
6. เป้าหมาย :
1. เชิงปริมาณ
จานวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 70 คน
2. เชิงคุณภาพ
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเต็มตามศักยภาพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตหิ น้าที่
2. มีการพัฒนาการปฏิบัตงิ านของตนเอง

3. บุคลากรมีความเป็นผูน้ า ผูบ้ ริหารที่ดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
4. มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 102
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา :
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 23 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
4. หลักการและเหตุผล :
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในองค์กร เพราะการขับเคลือ่ นองค์กรให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับ ยึดมั่นในค่านิยมหลัก และได้ดาเนินการพัฒนา
ระบบสวัสดิการและสุขภาพของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บุคลากร
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับสวัสดิการทางด้านต่างๆได้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการใหม่ ๆ จากสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีความสุข มีความรักในองค์กร และทางานในวิทยาลัยต่อไป
6. เป้าหมาย :
1. เชิงปริมาณ จานวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 70 คน
2. เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อนามาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 50,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับทราบเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
2. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีความสุขในการทางานและรักองค์กร
3. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการเงินต่าง ๆ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 103
1. ชื่อโครงการ : โครงการทุนเพื่อการศึกษาต่อสาหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา :
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 23 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
4. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากร เป็นหัวใจสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงองค์กร มนุษย์จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จะต้องได้รับได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัตงิ าน
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
2. เพื่อส่งเริมให้ครูและบุคลากรได้มีกาลังใจ มุมานะ มุ่งมั่น ที่จะได้ศกึ ษาต่อ ในชั้นการศึกษา ระดับต่างๆที่สูงขึ้น
3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ครูและบุคลากรเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
6. เป้าหมาย :
1. เชิงปริมาณ จานวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 70 คน
2. เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อนามาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม ๒๕๕8 – เดือนกันยายน ๒๕๕9
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 20,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
2. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการส่งเสริมและมีกาลังใจ มุมานะ มุ่งมั่น ที่จะได้ศกึ ษาต่อ
ในชั้นการศึกษา ระดับต่างๆที่สูงขึ้น
3. ครูและบุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 104
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา :
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 23 สร้างขวั
กลยุญทและก
ธ์ที่ 23
าลังสร้
ใจให้
างขวั
กับญบุและก
คลากราลังใจให้กับบุคลากร
4. หลักการและเหตุผล :
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพสูย่ ุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครู เป็นบุคคล
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิง่ ที่สาคัญและจาเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กรหน่วยงานนั้นๆ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผูน้ า
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดใี ห้บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นผูน้ า ผูบ้ ริหารที่ดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
3. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัตงิ าน มีการสือ่ สารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
4. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดตี อ่ งาน ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน
เพื่อนร่วมงาน นักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
6. เป้าหมาย :
1. เชิงปริมาณ จานวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 70 คน
2. เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีการพัฒนาการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการดาเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 500,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2. บุคลากรมีความเป็นผูน้ า ผูบ้ ริหารที่ดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
3. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัตงิ าน มีการสือ่ สารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
4. บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดตี อ่ งาน ผูบ้ ริหารหัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน
นักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 105
1.ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาจุดให้บริการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
เรียนห้องเรียน ห้องปฎิบัตกิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของผูม้ าติดต่อ การให้ข้อมูลและให้บริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สือ่ มวลชนและประชาชนรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารกับนักเรียน นักศึกษา
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการจุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซือ้ เคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์
5.2 เพื่อใช้ให้บริการในการติดต่อราชการของบุคคลภายนอก วิทยาลัย
5.3 เพื่อใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ เคาน์เตอร์ให้บริการงานประชาสัมพัน1 ธ์จุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์จัดทาจุดให้บริการผูม้ าติดต่อราชการ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 30,000.00 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ให้บริการสาหรับผูม้ าติดต่อประสานงาน ของวิทยาลัยฯ
12.2 ฝึก นักเรียน นักศึกษาให้เป็นผูใ้ ห้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 106
1.ชื่อโครงการ
โครงการวัสดุบอร์ดประชาสัมพันธ์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
๔. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันการให้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรมีการปรับเปลีย่ นและเปลีย่ นแปลงของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ เพื่อให้ข้อมูลของบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ได้ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการจุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซือ้ เคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์
5.2 เพื่อใช้ให้บริการในการติดต่อราชการของบุคคลภายนอก วิทยาลัย
5.3 เพื่อใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ปรับปรุงบอร์ดบุคลากรจานวน 1 บอร์ด
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์จัดทาบอร์ดบุคลากร
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 8,000.00 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล

โครงการที่ 107
1.ชื่อโครงการ
โครงการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการสือ่ สารข่าวสารสนเทศ เป็นสิง่ สาคัญต่อการบริหารจัดการและการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีพ
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการจัดทาจุลสารประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของวิทยาลัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างวิทยาลัย ผูป้ กครองและชุมชน
5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ สาระน่ารู้ดา้ นวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
5.3 เพื่อเป็นสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ์เกียรติยศชื่อเสียงของวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จุลสารประชาสัมพันธ์จานวน 4,600 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีจุลสารประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 60,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล
โครงการที่ 108
1.ชื่อโครงการ
โครงการจัดซือ้ วัสดุกล้องเพิ่พมเติม งานประชาสัมพันธ์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้การทางานทุกอย่างจาเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทางานเพื่อเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการทางาน
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการจัดซือ้ กล้องถ่ายรูป งานประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร
และจัดเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซือ้ กล้องถ่ายรูปสาหรับเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์
5.2 เพื่อใช้ใยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ กล้องถ่ายรูป จานวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์มีกล้องถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 109
1.ชื่อโครงการ
โครงการจัดซือ้ ซีดพี น้อมกล่องใส่ซีดี
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้การทางานทุกอย่างจาเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทางานเพื่อเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการทางาน
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร
และจัดเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์
5.2 เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารและเก็บข้อมูลภาพถ่ายและวีดโี อ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
5.3 เพื่อใช้ใยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการพิมพ์เอกสารและเก็บข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 25,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล
โครงการที่ 110
1.ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการสือ่ สารข่าวสารสนเทศ เป็นสิง่ สาคัญต่อการบริหารจัดการและการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีพ
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการปรับปรุงบอร์ดแต่ละสาขาวิชาเพื่อแจ้งของมูลข่าวสารและจัดบอร์ดในวันสาคัญ
ทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ ไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของวิทยาลัยและข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ สาระน่ารู้ดา้ นวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
5.3 เพื่อเป็นสือ่ กลางในการประชาสัมพันธ์เกียรติยศชื่อเสียงของวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ บอร์ดประชาสัมพันธ์จานวน 15 จุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 45,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ วิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล
โครงการที่ 111
1.ชื่อโครงการ คลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓และ ปวส.2 ได้รับการประเมินผลการเรียน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม - มีนาคม 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 9,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการที่ 112

1.ชื่อโครงการ คลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559
2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม - มีนาคม 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 9,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการที่ 113
1.ชื่อโครงการ โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา กลุม่ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 17
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๔. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบ วัดความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครู
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุม่ เทียบโอนประสบการณ์
งานอาชีพรุ่นที่ 16 ได้รับการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม - มีนาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 1,500 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการที่ 114
1.ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา V-Net ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้มีการทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่ตน้ สังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2. พร้อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้นปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม – มีนาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 59,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-Net)
13. การติดตามผลประเมินผล
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-Net
โครงการที่ 115
1.ชื่อโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-Net) ประจาปีการศึกษา 2559
3. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้มีการทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่ตน้ สังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2. พร้อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้นปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม – มีนาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :

1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 30,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-Net)
13. การติดตามผลประเมินผล
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-Net)
โครงการที่ 116
1.ชื่อโครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้นปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
กรกฎาคม – กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 19,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบปลายภาค
โครงการที่ 117
1.ชื่อโครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้นปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 30,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบปลายภาค

โครงการที่ 118
1.ชื่อโครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม - มีนาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน - บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการที่ 119
1. ชื่อโครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา กลุม่ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 17
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุม่ เทียบโอนประสบการณ์
งานอาชีพรุ่นที่ 16 ได้รับการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มกราคม - มีนาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน - บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการที่ 120
1. ชื่อโครงการ สอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดให้มีการสอบวัดแววขึ้นเพื่อวัดความรู้
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้นปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
มีนาคม – พฤษภาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน - บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสอบผ่านการประเมิน สอบวัดแวว ความถนัดทางวิชาชีพ
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์สอบวัดแวว ความถนัดทางวิชาชีพ
โครงการที่ 121
1. ชื่อโครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจาปีการศึกษา 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการพัฒนาระดับกึ่งฝีมือ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานตามสมรรถนะที่กาหนดไว้
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรู้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พร้อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
2. เพื่อเชื่อมโยงสูโ่ ลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
6. เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓ และ ปวส. ๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซือ้ /ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 22,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน
13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการที่ 122
1. ชื่อโครงการ ประกวดสิง่ ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในทุกระดับ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางขวัญชนก แสนอภัย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5. 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสสู่ ังคม
๔. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของผลงาน โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
แต่ละสาขางานที่ได้ดาเนินการจัดทาผลงาน โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีขวัญกาลังใจและแนวทางในการพัฒนาผลงาน โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ จึงได้ดาเนินโครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ์
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาผลงานมาประกวด
5.3 เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับชม
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ผูเ้ ข้าชม จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ์
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2559

8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ์
12.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาผลงานมาประกวด
12.3 บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับชม
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 123
1. ชื่อโครงการ อบรมการทาวิจัยของผูเ้ รียน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางขวัญชนก แสนอภัย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5. 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของผูส้ อนและผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้กาหนดให้ผเู้ รียนในชั้นปีสุดท้ายได้จัดส่งโครงการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
ในระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน และระดับชั้น ปวส.2 จานวน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน
ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ จึงจัดโครงการอบรมการทาวิจัยระดับสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้ผเู้ รียนได้
ศึกษาวิธีการจัดทาผลงานให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผเู้ รียนได้จัดทาผลงานให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
5.2 เพื่อเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทาผลงาน
5.3 เพื่อให้ผลงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ผูเ้ ข้าอบรม จานวน 50 คน
๒. เชิงคุณภาพ ผูเ้ รียนจัดทาผลงานไปในทิศทางเดียวกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผูเ้ รียนจัดทาผลงานเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
12.2 ผูเ้ รียนเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทาผลงาน
12.3 ผลงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 124
1. ชื่อโครงการ อบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางขวัญชนก แสนอภัย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5. 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของผูส้ อนและผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้กาหนดให้ผสู้ อนได้จัดทาวิจัยในชั้นเรียนของผูส้ อนแต่ละท่านทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบวิจัยที่ชัดเจนหรือเป็นรูปแบบเดียวกัน
ดังนั้น งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ จึงได้จัดโครงการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียนขึ้นเพื่อชี้แจงรูปแบบ
การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน และเพื่อให้ผลงานของครูผสู้ อนมีคณ
ุ ภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผสู้ อนทุกท่านจัดทาวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
5.2 เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาของผูเ้ รียน
5.3 เพื่อให้ผลงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ผูเ้ ข้าอบรม จานวน 50 คน

2. เชิงคุณภาพ ครูผสู้ อนทุกท่านจัดทาวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบเดียวกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 8,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูผสู้ อนทุกท่านจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
12.2 สามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาของผูเ้ รียนได้ดยี งิ่ ขึ้น
12.3 สามารถพัฒนาผลงานให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึ้น
13 การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ทาแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
โครงการที่ 125
1.ชื่อโครงการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทยเป็นภาษาที่มี
เสียงวรรณยุกต์ทาให้ ความหมายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงที่หลากหลายตามท้องถิ่นต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาให้เอื้ออานวยต่อการเรียน ปฎิบัตงิ าน
และค้นคว้าอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญของการออกเสียงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
6. เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ นักเรียนได้รู้กล้าแสดงออกบนเวทีและได้แต่งกายแบบไทยธารงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ของชาติไทย
2. เชิงคุณภาพ นักเรียนได้ปฏิบัตจิ ริงในการออกเสียงและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 9,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียนได้กล้าแสดงออกบนเวทีในกิจกรรมที่หลากหลาย
12.2 นักเรียนและบุคลากรได้รู้และเข้าใจมีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
12.3 ใช้รองรับการประเมินในครั้งต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผล
13.2 รูปถ่าย

โครงการที่ 126
1. ชื่อโครงการ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขางานสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 –51
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขางานสามัญสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์จะดาเนินโครงการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เป็นผูต้ งั้ มั่นในศีลธรรม นักศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์โดยตรง และเพื่อเป็นการสืบทอด ทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทยที่มีประชาชนชาวไทยนับถือมากที่สุด เมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แต่ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมกลับถดถอยลงไปเรื่อย ๆ เราสามารถนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ดังนั้น สาขางานสามัญสัมพันธ์ จึงจัดทาโครงการพระสอนศีลธรรมในศาสนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมของนักเรียน นักศึกษา

5.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ให้สูงขึ้น
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมจากพระสงฆ์โดยตรง
4.5 เพื่อส่งเสริมและทานุบารุงศาสนาพุทธให้คงอยูค่ สู่ ังคมไทยสืบไป
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นพลเมืองดีของเมืองไทยและพลเมืองดีของโลกตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
6. เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จานวน 28 คน
๒. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้ศกึ ษาหลักธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
19 ตุลาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้อง 216 อาคารปฏิบัตกิ าร 2 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๐ บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการศึกษาหลักธรรมจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง
12.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นผูต้ งั้ มั่นในศีลธรรมและเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 127
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขางานสามัญสัมพันธ์ มีรายวิชาการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกันอยูห่ ลายวิชาด้วยกัน จึงตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกฝัง ให้ความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ได้ประทานให้กับประชาชน
ชาวไทยได้นามาประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตประจาวัน ให้อยูอ่ ย่างพอเพียง สามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้กับการดารงชีวิตประจาวัน
5.3 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ศกึ ษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัยและการไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากภายนอก
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา จานวน ๑๐๐ คน ครู จานวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ จานวน ๓ คน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
9-ธ.ค.-58
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา ได้ปฏิบัตกิ ิจกรรมและศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัย
12.2 วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้บุคคลภายนอกมาศึกษาเรียนรู้
12.3 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางศึกษาได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกวิทยาลัยฯ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 128
1. ชื่อโครงการ สอบธรรมศึกษา ประจาปี 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สาขางานสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 – 51
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขางานสามัญสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์จะดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา และบุคลกร

ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมศึกษา และส่งเสริมให้สอบนักธรรม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทยที่มีประชาชนชาวไทยนับถือมากที่สุด เมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แต่ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมกลับถดถอยลงไปเรื่อย ๆ เราสามารถนาความรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้
ดังนั้น สาขางานสามัญสัมพันธ์ จึงจัดทาโครงการอบรมธรรมศึกษาและสอบนักธรรม ตัง้ แต่ระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสอบรมจากคณะสงฆ์และสอบนักธรรมเพื่อยกระดับจิตใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและมีโอกาสสอบนักธรรม
5.4 เพื่อส่งเสริมและทานุบารุงศาสนาพุทธให้คงอยูค่ สู่ ังคมไทยสืบไป
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นพลเมืองดีของเมืองไทยและพลเมืองดีของ
โลกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาและบุคลการทางการศึกษา ได้ศกึ ษาธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
3 สิงหาคม 2558 –20 กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารปฏิบัตกิ าร 2 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๐ บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมธรรมศึกษาและสอบนักธรรม
12.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีคณ
ุ ภาพด้านจิตใจที่ดขี ึ้นและใช้ชีวิตในสังคม
วิทยาลัยฯ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 129
1. ชื่อโครงการ คณิตคิดเร็ว
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีส่ ะสม 2.00 ขึ้นไป
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
จากการที่สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานให้
สถานศึกษาจัดทากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้พัฒนาผูเ้ รียนเป็นการส่งเสริมด้าน วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวัน เพราะเป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความคิด
เกิดทักษะความชานาญในการคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ
ดังนั้นการจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการคิดและ
คานวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดคานวณและสามารถแก้ปัญหาเป็น
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 60%
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการคิดคานวณและสามารถแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์ได้
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ เดือพฤษภาคม - ตุลาคม 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
3,000.-บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการคิดคานวณและสามารถแก้ปัญหาเป็น
12.2 นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผล
13.2 รูปถ่าย
โครงการที่ 130
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซือ้ วัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของผูส้ อนและผูเ้ รียน

กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสสู่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานแผนกสามัญสัมพันธ์ มีนักเรียน นักศึกษามาเรียนในรายวิชาของแผนกสามัญสัมพันธ์ทุกสาชาวิชาและทุกชั้นปี
จึงทาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการเตรียมการสอน จึงขอจัดซือ้ วัสดุฝึก เพื่อใช้ในการเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน
5.2. เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน ๘๐๐ คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๑๐.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 30,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน-นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียน มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน
12.2 นักเรียน-นักศึกษามีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
12.3 นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติที่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้อม
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 131
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของผูส้ อนและผูเ้ รียน

กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสสู่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดจัดงานมหกรรม
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ดังนั้น แผนกสามัญสัมพันธ์ จึงได้นานักเรียน ระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมโรงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559 ซึง่ เป็นประโยนช์อย่างยิง่ ต่อการสร้างแรงบัลดาลใจ และความเข้าใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
5.2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
5.3 เพื่อส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน-นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
12.2 นักเรียน-นักศึกษามีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
12.3 นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติที่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้อม
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 132
1. ชื่อโครงการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้ รียน
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดทาสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับนักเรียน-นักศึกษา และชุมชน
ได้มาศึกษาหาความรู้และคุณประโยชน์ของพฤกษาศาสตร์ เพื่อนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์และสามารถถ่ายทอดต่อไปได้
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พืชพรรณไม้
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์กับตนเองและคนรอบข้าง
5.3 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับนักเรียน นักศึกษาและชุมชน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 700 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พืชพรรณไม้
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตุลาคม – กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 20,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน-นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เรื่องพฤกษาศาสตร์
12.2 นักเรียน-นักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ใกล้ตวั
12.3 นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

โครงการที่ 133
1.ชื่อโครงการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของผูส้ อนและผูเ้ รียน
กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสสู่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด
4. หลักการและเหตุผล
กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นับเป็นการดาเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการกาหนดปัญหา การลงมือ
ทาการทดลอง การสังเกตผลที่เกิดขึ้น การรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูลและสรุปผลการทดลองที่ได้
ดังนั้น แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและเพื่อเทิดพระเกียรติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
5.2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
5.3 เพื่อส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน-นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
12.2 นักเรียน-นักศึกษามีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
12.3 นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติที่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้อม
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

โครงการที่ 134
1.ชื่อโครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ของผูส้ อนและผูเ้ รียน
กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสสู่ ังคม
กลยุทธ์ที่ 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางานให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันดังกล่าวได้มีการจัดการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน–นักศึกษาได้นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผเู้ รียนได้คดิ เป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัตงิ าน สามารถวิจัยงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียน มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่าง กว้างขวาง
5.3 เพื่อให้ผเู้ รียนได้นาความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยูไ่ ปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชีวิตประจาวันและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประกวด
จานวน 2 โครงงาน
6.2 เชิงคุณภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผูเ้ รียนได้คดิ เป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัตงิ าน สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง
12.2 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
12.3 ผูเ้ รียนได้นาความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยูไ่ ปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชีวิตประจาวันและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 135
1. โครงการการศึ
ชื่อโครงการกษาไร้พรหมแดน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัย ฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ซึง่ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นั้น
ดังนั้นทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้เสนอโครงการการศึกษาไร้พรหมแดนขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับการเปิดเสรี
และเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยเรียนเชิญ ผูม้ ีความรู้และเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทางานโดยตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเตรียมตัวรับการเปิดเสรี และเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
5.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ โครงการอบรมทางวิชาการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วิชาภาษา
อังกฤษ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเตรียมตัวรับการเปิดเสรี และเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10 งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 20,000 บาท
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกชั้นปี
12.2 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 136
1. โครงการ
ชื่อโครงการ
อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. งานพั
ผูร้ ฒับผินาหลั
ดชอบโครงการ
กสูตรการเรียนการสอน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอน
ดังนั้น ทางผูร้ ับผิดชอบโครงการ อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทาง
การศึกษาให้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
5.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

วงเงิน 20,000 บาท
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
12.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
12.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 137
1. โครงการจั
ชื่อโครงการ
ดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. งานพั
ผูร้ ฒับผินาหลั
ดชอบโครงการ
กสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2547
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวิทยาลัย ฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ซึง่ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นั้น
ดังนั้นทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้เสนอโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อเป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสการเรียนการสอนสูส่ ายสามัญให้มีความสนใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสการเรียนการสอนสูส่ ายสามัญให้มีความสนใจในการเรียนการสอน
5.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสการเรียนการสอนสูส่ ายสามัญให้มีความสนใจในการเรียนการสอน
6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

วงเงิน 10,000 บาท
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เพื่อเป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสการเรียนการสอนสูส่ ายสามัญให้มีความสนใจในการเรียนการสอน
12.2 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 138
1. โครงการ
ชื่อโครงการ
นิเทศการสอน
2. งานพั
ผูร้ ฒับผินาหลั
ดชอบโครงการ
กสูตรการเรียนการสอน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ บุคคลที่มีบทบาทสาคัญยิง่ คือ ครูผสู้ อนซึง่ จะเป็นผูค้ ดิ ค้น
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ
ดังนั้น ทางผูร้ ับผิดชอบโครงการ นิเทศการสอน เพื่อกากับ ดูแล การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน
จึงสนับสนุน ส่งเสริมและมุ่งให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือครู ให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 นิเทศเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาครูผสู้ อนให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบได้อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ การนิเทศการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 10,000 บาท

11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
12.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
12.3 เพื่อมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 139
1. โครงการ
ชื่อโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินวิธีการเทียบโอนประสบการณ์
2. งานพั
ผูร้ ฒับผินาหลั
ดชอบโครงการ
กสูตรการเรียนการสอน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนภาคสบทบโดยการเทียบโอนประสบการณ์บางส่วนเป็นหน่วยกิต สาหรับผูท้ ี่มี
งานทาตัง้ แต่ 3 ปีขึ้นไป มีผสู้ นใจเข้าศึกษาต่อเป็นจานวนมากและมีผทู้ ี่จบการศึกษาไปแล้ว 15 รุ่น
ดังนั้น ทางผูร้ ับผิดชอบโครงการ ทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงเห็นว่าควรปรับปรุงการเทียบโอนประสบการณ์เป็น
หน่วยกิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ให้ดยี งิ่ ขึ้น
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการให้ดยี งิ่ ขึ้น
6.2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.3 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9 สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10 งบประมาณในการดาเนินงาน

ใช้งบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 10,000 บาท
11 ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ให้ดยี งิ่ ขึ้น
12.2 เพื่อให้นักศึกษาได้จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
12.3 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 140
1. ชื่อโครงการ

: การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
และประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตรา 47-51
3.2 ระเบียนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ 2557
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดการประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมที่ดเี ด่นของสมาชิก
5.2 เพื่อให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นที่จะพัฒนากิจกรรมองค์การ
5.3 เพื่อได้ผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ภาค ชาติ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจานวน 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและมีประสิทธิภาพในทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ตัง้ แต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 จัดทาโครงการ และขออนุมัตโิ ครงการ
8.2 จัดทาคาสัง่ มอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
8.4 จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
8.5 ดาเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 5,500 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ถ้ามี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมที่ดเี ด่นของสมาชิก

12.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นที่จะพัฒนากิจกรรมองค์การ
12.3 ได้ผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ภาค ชาติ
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 141
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองค์การเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตรา 47-51
3.2 ระเบียนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ 2557
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินในปีการศึกษา 2558
ระดับสถานศึกษาจึงขอดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดาเนินงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึและกิ
กษามีจอกรรมที
งค์การนั่เกีก่ยวิวข้ชาชี
องกัพบในอนาคตแห่
การศึกษาได้งอประเทศไทยที
ย่างเหมาะสม่บริหารจัดการภารกิจ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ห้ององค์การฯ ได้รับมาตรฐานครบองค์ประกอบในการประเมินจานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การฯ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 80
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ตัง้ แต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2558
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารวิทยบริการ ห้องสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ถ้ามี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้รับการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
12.2 ได้เตรียมความพร้อมรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
12.3 นักเรียน นักศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม
โครงการที่ 142
1. ชื่อโครงการ :
เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานฯ ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.2 พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาผูเ้ รียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.3 ระเบียบองค์การนักวิชาชีพฯ พ.ศ.2557 เป้าหมายที่ ๒ ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
4. หลักการและเหตุผล
ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การบริหารงานองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ การจัดและตกแต่งสถานที่ทางาน ระบบการบริหารที่ดกี ารปกครองสมาชิกขององค์การ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินงาน ได้ศกึ ษาเรียนรู้ระบบการทางาน
5.2 เพื่อให้คณะกรรมการได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณะกรรมการของหน่วยงานอื่น
5.3 เพื่อศึกษา และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม ระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างหน่วย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม จานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาสามารถนาประสบการณ์จากการเข้าศึกษาดูงานและมีความรู้ความเข้าใจในทักษะ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ถ้ามี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 คณะกรรมการดาเนินงานได้ศกึ ษาเรียนรู้ระบบงานทุกหน่วยงาน
12.2 คณะกรรมการได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณะกรรมการของหน่วยงานอื่น
12.3 ได้ศกึ ษาและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างหน่วย
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
โครงการที่ 143
1. ชื่อโครงการ ประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถานประกอบการ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547

3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์ที 9 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กาหนดนโยบายปรับบทบาทกระบวนการพัฒนากาลังคน
เพื่อประกอบการอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือการพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา
5.2 เพื่อสร้างความเข้าใจในความร่วมมือการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนการสอน และการแลกเปลีย่ นความรู้และเทคโนโลยี
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
5.4 เพื่อให้สถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่หางานทา ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ สถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับสถานประกอบการ จานวน ๑๖ แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกับสถานประกอบการ
ทุกแห่ง
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ค่าใช้สอย วงเงิน 35,000.- บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 มีแนวทางการปรับบทบาทสถานศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
12.2 มีบทบาทความร่วมมือกับสถานประกอบการ
12.3 บุคลากรมีความเข้าใจในการนาไปสูก่ ารประกันคุณภาพ
12.4 ทาให้สถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่หางานทา ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

โครงการที่ 144
1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลีย่ นวิชาการ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.2 ความร่วมมือและแลกเปลีย่ นการจัดการศึกษากับต่างประเทศ
3.3 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
4. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิง่ และเป็นตัวจักรสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัย
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน้นกลุม่ เฉพาะทางเกี่ยวกับกับวิชาชีพ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาโครงการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสูอ่ าเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือ
และแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับต่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดทาการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสูอ่ าเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือแลกเปลีย่ นทางวิชาการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนภาคอังกฤษ
2. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตร
4. เพื่อพัฒนาสือ่ และปรับปรุงการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
5. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
6. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสือ่ สาร
(English for Occupational Purposes) ในการศึกษาและฝึกงาน
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ จานวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และ คณะครูจากประเทศ อินโดนีเซีย
ครูจานวน 45 คน
2. เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอาชีวศึกษา SMKN 1
SIDOARJO, INDONESIA
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 80,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน
2. ผูบ้ ริหาร มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้สอนตามสาขาวิชา
4. สือ่ การเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้ประกอบการการเรียนสอนตามสาขาวิชา
5. ผูเ้ รียนมีทักษะการพูด ฟัง ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามหลักสูตร
6. ครูวิชาชีพที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถฝึกฝนผูเ้ รียนได้
7. ผูเ้ รียนมั่นใจในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 145
1.ชื่อโครงการ จัดซือ้ วัสดุงานความร่วมมือ
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายที่ 4 ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีความรู้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฎิบัตกิ าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบความร่วมมือให้เอื้ออานวยต่อการปฎิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ห้องงานความร่วมมือ มีคอมพิวเตอร์ PC จานวน 1 ชุด,
ตูจ้ ัดเก็บเอกสารบานเลีอ่ น จานวน 1 ตู,้ ตูเ้ อกสาร 15 ลิน้ ชัก จานวน 1 ตู้
2. เชิงคุณภาพ งานความร่วมมือ เป็นระเบียบสะดวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารมากยิง่ ขึ้น
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
200
วันที่ 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2559
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.๑.จัดจัทดาโครงการ
ทาโครงการและขออนุ
และขออนุมัตมโิ ัตครงการ
โิ ครงการ
2.๒.จัดจัทดาค
ทาคาสัาสัง่ มอบหมายงาน
ง่ มอบหมายงาน
3.๓.ประชุ
ประชุมคณะกรรมการด
มคณะกรรมการดาเนิาเนินโครงการ
นโครงการ
4.๔.จัดจัซืดอ้ ซือ้ จัดจัจ้ดาจ้งางวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์เพื่เพื
อใช้่อดใช้าเนิ
ดาเนิ
นโครงการ
นโครงการ
5.๕.ดาเนิ
ดาเนินงานตามโครงการ
นงานตามโครงการ
6.๖.ประเมิ
ประเมินผลโครงการ
นผลโครงการ
7.๗.สรุสรุปผล
ปผลรายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฎิบัตบงิ ัตาน
งิ าน
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 28,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
(ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ห้องงานความร่วมมือเป็นระเบียบมากยิง่ ขึ้น
12.2 งานความร่วมมือมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานมากยิง่ ขึ้น
12.3 ใช้รองรับการปฎิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
โครงการที่ 146
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียน
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
3.3 มาตรฐานการศึกษาอาชีวการศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการบริการและวิชาชีพ
เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนงานที่ 2.3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.4 พันธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธที่ 16 พัฒนาศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพื่อการศีกษา
เพื่อให้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีกิจกรรมที่สามารถทาให้นักเรียน นักศึกษาได้หารายได้ระหว่างเรียน
และได้นาความรู้ความสามารถจากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการดาเนินชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังสามารถได้201
ปฏิบัตงิ านจริง
ตรงกับวิชาชีพในสาขางาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพในด้านวิชาชีพที่ได้ศกึ ษามา
โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทาให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับประสบการณ์จริง
มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ ครอบครัวและยังทาให้ทุกคน ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติปัญญาและความรอบครอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรอรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
4. หลักการและเหตุผล
นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซึง่ สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กาหนดยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
โดยคานึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อจะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคล
ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดตี อ่ การอาชีวศึกษา
โดยมีเป้าหมายจุดประสงค์ให้ผสู้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานมีงานทาและดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้จากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัตงิ านจริงตรงกับวิชาชีพในสาขางาน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคณ
ุ ภาพด้านวิชาชีพตรงตามนโยบายของวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้หารายได้ระหว่างเรียน
6. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ : คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 515 คน
เชิงคุณภาพ : คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาที่ใช้บริการได้รับชิ้นงานที่สมบูรณ์
7. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ : ภาคเรียนที่ 2/2560
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัตโิ ครงการ
2. แต่งตัง้ /ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
9. สถานที่ดาเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินรายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นค่าวัสดุ จานวน 4,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน
2. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
13. การติดตามผลการประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
2. รูปภาพ
13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

202

1
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมทัง้ สิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
1.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือ
แท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
1.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู)้
1.2.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
1.2.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิชวลไลเซอร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2.7

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องวัดไฟฟ้า (EP.0031)
1.2.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์
1.2.9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคปเพื่อเรียนร่วม
อินโดนีเซีย ขนาด 100 MHz ( 10 เครื่อง)
1.2.10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
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2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1.2.11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
1.2.12 โครงการปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากร จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2561 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.2 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาการบัญชี
2.3 โครงการพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการบัญชี
2.4 โครงการบริหารจัดการ (งบเพิ่มเติม)
2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
2.6 โครงการจัดทาป้ายเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
2.7 โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2.8 โครงการจัดทาอาคารสานักงานอาคารสถานที่
2.9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(เทคอนกรีตหน้าประตู 2)
2.10 โครงการบ้านพักอาศัยชั่วคราว
2.11 โครงการปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าอาคารอานวยการ
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2.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หลังคาคลุมถนนทางเดิน)

อาคารสถานที่

240,000

2.13 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
2.14 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
2.15 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วท.มวกเหล็ก
2.16 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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งบรายจ่าย/รายการ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2.19 โครงการทุนเพื่อการศึกษาต่อสาหรับบุคลากรทาง
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2.20 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ
ผูป้ ฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ วท.มวกเหล็ก
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2.22 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน
2.23 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
2.24 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)
2.25 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)
2.26 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
2.27 โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
2.28 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
2.29 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
2.30 โครงการจัดซื้อวัสดุบอร์ดประชาสัมพันธ์
2.31 โครงการจัดซื้อวัสดุกล้องเพิ่มเติม
2.32 โครงการจัดซื้อซีดีพร้อมกล่องใส่ซีดี
2.33 โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์
2.34 โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
2.35 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานความร่วมมือ
2.36 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเชิดชู
เกียรติสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถาน
ประกอบการ วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
2.37 โครงการความร่
อาชีวศึกษาในต่างประเทศ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

2.38 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลีย่ น
วิชาการ
2.39 โครงการการศึกษาไร้พรหมแดน (ผูพ้ ิการ)
2.40 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การประเมินภายในสถานศึกษา
2.41 โครงการปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
2.42 โครงการตรวจติดตามสอบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2.43 โครงการจัดทาโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
2.44 โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินภายนอกรอบสี่
2.45 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
2.46 โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.47 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
2.48 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
2.49 โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
2.50 โครงการ "ปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอเพียง"
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2.51 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
2.52 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชิร์ฟเวอร์
2.53 โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560
2.54 โครงการแนะแนวเครือข่าย

งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลฯ
งานแนะแนวการศึกษา
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2.55 โครงการปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
2.56 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสูว่ ิชาชีพ
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2.57 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจาบ้าน และ
อุปกรณ์ภาคสนาม ประจาปีการศึกษา 2560
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

2.58 โครงการตรวจสุขภาพประจาปีการศึกษา 2560
2.59 โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
2.60 โครงการวิทยาลัยอุ่นใจ ( คุม้ ครองสวัสดิภาพของ
นักเรียน นักศึกษา )
2.61 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
2.62 โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปี
การศึกษา 2559
2.63 โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน
นักศึกษา กลุม่ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่
2.64 17
โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ประจาปี
การศึกษา 2559
2.65 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net) ประจาปีการศึกษา 2559
2.66 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2560
2.67 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2559
2.68 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปี 2559
2.69 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
กลุม่ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 17
2.70 โครงการสอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2560
2.71 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจาปี
การศึกษา 2559
2.72 โครงการจัดซื้อวัสดุปริ้นเตอร์
2.73 โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปี
การศึกษา 2560
2.74 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึก
อาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

2.75 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึก
อาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560
2.76 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ ภาค
เรียนที่ 2/2559
2.77 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2560
2.78 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประจาปีการศึกษา 2559)
2.79 โครงการพัฒนาประสบกาณณ์วิชาชีพครู
2.80 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รียน
2.81 โครงการ อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.82 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.83 โครงการ นิเทศการสอน
2.84 โครงการพัฒนาวิธีการเทียบโอนประสบการณ์
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจาภาคเรียนที่
3.2 2/2559
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจาภาคเรียนที่
3.3 1/2560
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
3.4 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
3.5 โครงการจัดหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม (วารสาร นิตสาร
นิยาย)
3.6 โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
ปีการศึกษา 2560

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

10,000

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

10,000

3,000

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

3,000

5,000

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

5,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

75,000

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

75,000

2,000

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

2,000

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

20,000
10,000

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

20,000
10,000

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

20,000
10,000

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

งานวิทยบริการฯ

4,004,561
620,000

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

20,000
10,000
4,004,561
620,000

งานวิทยบริการฯ

620,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

620,000

งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานวิทยบริการฯ

189,600
117,600
8,136

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

189,600
117,600
8,136

กิจกรรมลูกเสือฯ

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

5,000

40,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3.7 โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี
ปีการศึกษา 2560
3.8
โครงการวันวชิราวุธ
3.9 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมลูกเสือฯ

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

5,000

กิจกรรมลูกเสือฯ

ไม่ใช้งบประมาณ

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมลูกเสือฯ

50,000

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

30,000

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

20,000

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

100,000
10,000
8,000
งปม.จากสนผ.
100,000

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

-

-

100,000
10,000
8,000

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

3.10 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
กิจกรรมลูกเสือฯ
ระดับภาค ปีการศึกษา 2560
3.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินงาน
กิจกรรมลูกเสือฯ
ลูกเสือและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
3.12 โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในทุก
งานวิจัยพัฒนาฯ
ระดั
บ
3.13 โครงการอบรมการทาวิจัยของผูเ้ รียน
งานวิจัยพัฒนาฯ
3.14 โครงการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยพัฒนาฯ
3.15 โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานวิจัยพัฒนาฯ
3.16 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียน งานส่งเสริมผลิตผลฯ
3.17 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
3.18 โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์

งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานกิจกรรมฯ

100,000
เงินสนับสนุน
จากเทศบาล
21,200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

3.19 โครงการ พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560
3.20 โครงการปลูกฝังจิตสานึกรักสิง่ แวดล้อม และสร้าง
พลังรักษ์โลก
3.21 โครงการ BIG CLEANNING DAY
3.22 โครงการวิถีธรรมวิถีพุทธ (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

10,000

3.23 โครงการถวายเทียนจานาพรรษา

งานกิจกรรมฯ

3.24 โครงการ “ทาความดี จิตอาสา”
3.25 โครงการทาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
3.26 โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาใหม่

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล
1,000
55,600

100,000
100,000
เงินสนับสนุนจากเทศบาล
21,200
10,000
เงินสนับสนุนจากเทศบาล
1,000
55,600

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3.27 โครงการกิจกรรมรวมพลคนรักวิทยาลัย (วันไหว้ครู)
3.28 โครงการวันปิยมหาราช

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

5,000
1,000

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000
1,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3.29 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
3.30 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี
3.31 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
3.32 โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผูเ้ รียน
3.33 โครงการพบนักเรียนนักศึกษา (Home room)
3.34 โครงการจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผูเ้ รียน
3.35 โครงการติดตามและจัดทาข้อมูลผูเ้ รียนที่ออกกลางคัน
3.36 โครงการประชุมเครือข่ายผูป้ กครอง เพื่อลดการออก
กลางคัน
3.37 โครงการจัดทาสมุดมอบหมายหน้าที่ และแนวทาง
ปฏิบัติของครูที่ปรึกษา
3.38 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2559
3.39 โครงการอาชีวะอาสา "สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย
รับปีใหม่ พ.ศ. 2560"
3.40 โครงการ อาชีวะอาสา“ตรวจรถก่อนใช้ เดินทาง
ปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
3.41 โครงการป้องกันสิง่ เสพติดในสถานศึกษา
3.42 โครงการฝึกอบรมสอนระยะสัน้ 108 อาชีพ
3.43 โครงการช่วยเหลือคนพิการ
3.44 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
3.45 โครงการธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

งานกิจกรรมฯ

22,925

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,925

งานกิจกรรมฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

17,000
18,000
8,600
8,600
8,600
8,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

17,000
18,000
8,600
8,600
8,600
8,600

งานครูที่ปรึกษา

9,000

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

9,000

งานครูที่ปรึกษา

8,600

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

8,600

งานโครงการพิเศษ

งปม.จากสนผ.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

งปม.จากสนผ.

งานโครงการพิเศษ

งปม.จากสนผ.

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งปม.จากสนผ.

งานโครงการพิเศษ

งปม.จากสนผ.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

งปม.จากสนผ.

งานโครงการพิเศษ
30,000
งานโครงการพิเศษ
50,000
งานโครงการพิเศษ
50,000
วิชาสามัญ สัมพันธ์
9,000
วิชาสามัญ สัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมาณ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

30,000
50,000
50,000
9,000
ไม่ใช้งบประมาณ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3.46 โครงการสอบธรรมศึกษา ประจกปี 2560

วิชาสามัญ สัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมาณ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ไม่ใช้งบประมาณ

3.47 โครงการครอบครัวศีล 5

วิชาสามัญ สัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมาณ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ไม่ใช้งบประมาณ

3.48 โครงการคณิตคิดเร็ว
3.49 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3.50 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
3.51 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3.52 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา3.53 เอสโซ่
โครงการพัฒนาองค์การเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับ

วิชาสามัญ สัมพันธ์
วิชาสามัญ สัมพันธ์
วิชาสามัญ สัมพันธ์
วิชาสามัญ สัมพันธ์
วิชาสามัญ สัมพันธ์

5,000
7,000
15,000
20,000
20,000

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5,000
7,000
15,000
20,000
20,000

กิจกรรม อวท.

10,000

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000
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การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
3.54 โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานฯ ประจาปี
การศึกษา 2560
3.55 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
3.56 โครงการประชุมวิชาการ อวท. ทุกระดับ
3.57 โครงการจัดซื้อวัสดุตสู้ วิตท์บอร์ด
3.58 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาไฟฟ้า
3.59 โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานสาขางานติดตัง้ ไฟฟ้า
3.60 โครงการห้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3.61 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2559
3.62 โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง
3.63 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษา
3.64 ใหม่
โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
3.65 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาก่อสร้าง
3.66 โครงการอบรมทางวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000
5,000
6,950
10,000
2,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ทีใ่ ช้จ่าย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3.67 โครงการซื้อตูเ้ ก็บกระจกบานเลือ่ น (จานวน 12 ตู)้
3.68 โครงการอบรมซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LCD LED
3.69 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3.70 โครงการแข่งขันหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา
3.71 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาเรียนร่วมอินโดนีเซีย
3.72 โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3.73 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง
เครื่องรับวิทยุ เครื่องจ่ายไฟสาหรับชุดฝึก
3.74 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกลึง)
3.75 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเจาะ)
3.76 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเชื่อม)
3.77 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเลือ่ ย)
3.78 โครงการกี่จัดอบรมโครงการ Google Apps For
Education สาหรับผูเ้ รียน
3.79 โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่วยสอน
3.80 โครงการห้องเรียนเฉพาะทางช่างยนต์
3.81 โครงการห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์
3.82 โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์
3.83 โครงการครูมาตรฐานฝึกงานสถานประกอบการ
3.84 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่
3.85 โครงการอบรมปรับตัง้ ค่าระบบฉีดเชื้อเพลิง
3.86 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขางานยานยนต์
3.87 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ชุดฝึก
3.88 โครงการซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
3.89 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3.90 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
ผูเ้ รียนและผูส้ อน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รวมเป็นเงิน
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3.91 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาการบัญชี
3.92 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี
3.93 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3.94 โครงการอบรมติดตัง้ การใช้งานระบบปฏิบัติการ
3.95 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.96 โครงการศึกษาดูงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.97 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานซ่อมบารุง
3.98 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาซ่อมบารุง
3.99 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกลึง)
3.100 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกัด Millong
Machine)
3.101 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเจาะ)
3.102 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
3.103 โครงการจัดซื้อวัสดุทาความสะอาดผ้า
3.104 โครงการศึกษาดูงานสาขางานการโรงแรม
3.105 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการโรงแรม
3.106 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทาห้องปฏิบัติการสาขาการ
โรงแรม
3.107 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
3.108 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3.109 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจาตัวผูเ้ รียนเฉพาะอาชีพ
ระดับ ปวช.1)
4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
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