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ส ำหรับสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

ก. ค ำช้ีแจง
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึน ซ่ึงทุกสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย   ท้ังยังเป็นเคร่ืองมือ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดว่า    ได้ด าเนินงาน
ตามแผนและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผนและถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ด้วย

ดังน้ัน ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา    จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ส าหรับสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบราชการ

ข. องค์ประกอบของเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
1 ปก
2 ค ำน ำ
3 สำรบัญ
4 ส่วนท่ี 1 บทน ำ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ. 
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ. 
1.3  อ่ืน ๆ  เช่น ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  จุดเน้นส าคัญ เป็นต้น

5 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ
2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อ่ืน ๆ
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
2.3 กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา
2.6 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
2.8 อ่ืนๆ เช่น ผัง ประกันคุณภาพ ความร่วมมือ เครือข่าย วิทยาเขต สาขา ศูนย์ เป็นต้น

6 ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2558
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย
3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ค ำช้ีแจง และแนวปฏิบัติ

Jin



2

3.5 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การด าเนินงานตามโครงการ

7 ส่วนท่ี 4 ภำคผนวก
4.1 สรุปรายการงบลงทุนท่ีต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.2 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจ าปี
4.3 แผนและมาตรการ ประหยัดค่าสาธารณูปโภคประจ าปี
4.4 อ่ืน ๆ เช่น แผนงานพิเศษ งานพิเศษ มาตรการพิเศษ กิจกรรมพิเศษ ค าส่ัง เป็นต้น

ค. เอกสำร/ข้อมูล และแหล่ง ในกำรสนับสนุนกำรท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
1 ประมาณการเงินงบประมาณจัดสรรประจ าปี แหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. งำนวำงแผนฯ
2 ประมาณการเงินรายได้ (บกศ.) ประจ าปี   แหล่ง งำนกำรเงิน และงำนบัญชี
3 ข้อมูลยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการแหล่งข้อมูลสนผ. สอศ. และผอ.สถำนศึกษำ
4 ข้อมูลบุคลากร  แหล่งข้อมูล งำนบุคลำกร และงำนกำรเงิน
5 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา งำนทะเบียน งำนศูนย์ข้อมูล และงำนวำงแผนฯ
6 ข้อมูลอาคารสถานท่ี แหล่งข้อมูล งำนอำคำรสถำนท่ี และงำนพัสดุ
7 รายการและแผนการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน แหล่งข้อมูล งำนพัสดุ

ง. ข้ันตอน/ล ำดับ ในกำรเสนออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

1 จัดเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้น/ส าคัญ ท่ีใช้ในการจัดท าแผน
1.1 ข้อมูลอาคารสถานท่ี
1.2 ข้อมูลบุคลากร
1.3 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1.4 ข้อมูลงบประมาณ
1.5 อ่ืน ๆ เช่น แผนงาน ประวัติ ประกันคุณภาพ

2 เสนอผู้อ านวยการ อนุญาต เพ่ือแจ้งงาน/แผนกวิชา เสนองาน โครงการ
3 จัดให้มีการประชุมพิจารณา ในระดับต่าง ๆ
4 จัดท ารายละเอียด(ร่าง) เสนอคณะกรรมการพิจารณา
5 กรรมการ ประชุมพิจารณาตัดสินใจและประมาณการใช้จ่ายเงินประจ าปี
6 งานแผนฯ ปรับแก้ไขตามคณะกรรมการเห็นชอบ แล้วเสนออีกคร้ัง
7 คณะกรรมการเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ จัดท าเล่มจริงอย่างน้อย 5 เล่ม

พร้อมCD จัดส่งให้ สนผ.สอศ.   ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยกร ฝ่ายพัฒนา 
กิจการฯ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานวางแผนและงบประมาณ

8 หากมีการปรับเปล่ียนแผน/โครงการ ต้องขออนุมัติผู้อ านวยการทุกคร้ัง/ทุกเร่ือง
โดยผ่านผ่านงานวางแผน และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

9 ผู้อ านวยการ เป็นผู้อนุมัติการปรับเปล่ียนแผน และจะด าเนิการได้ตามท่ีปรับแผนฯ
ต้องได้รับการอนุมัติก่อน โดยต้องมีหลักฐานการอนุมัติปรับแผน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ แนบในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ และต้องแจ้งให้ผู้ถือแผนทุกคนทราบ

10 การด าเนินการงาน/โครงการ/กิจกรรมใด ๆ ต้องมีการผ่านงานวางแผน และฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ทุกคร้ง เพ่ือตัดยอดเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นตามแผนปฏิบัติราชการ

ล ำดับข้ันตอน
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จ. เง่ือนไข ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
1 ให้ใช้โปรแกรม MS. Word และหรือMS.Excel
2 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
3 ห้ามเปล่ียนแปลงแบบฟอร์ม หรือรูปแบบ ท่ีจะท าให้ข้อมูลคลาดเคล่ือน
4 หากมีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มหรือข้อมูลใด ให้ติดต่อกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.

โทร  02-281-5555 ต่อ 1318, 1319
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 กันยำยน   2559
กระทรวงศึกษำธิกำร

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ
วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก



ค ำน ำ
             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560  ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรีน้ี จัดท าข้ึน  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดท าแผน
ปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2560 เพ่ือบริหารงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายเน้นท่ีผลลัพธ์ จึงจ าเป็นจะต้อง
จัดท าแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการท างานท่ีชัดเจน การจัดท างบประมาณประจ าปีน้ัน
จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  สู่การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

             วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ข้ึนเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการด าเนินการเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาต่อไป

             ท้ายน้ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ขอน าส่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นแนวทาง
 แก่ผู้ท่ีสนใจและเป็นประโยชน์แกสถานศึกษาร่วมสถาบัน

                       ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
                      วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก

                    กันยำยน 2559
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1. ทัศนคติในการท างาน
2. กระแสพระราชด ารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู"
"ให้ครูสอนเด็กให้มีน ้ำใจต่อเพ่ือน  ไม่ให้ไปแข่งขันกัน  แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่ำ

ช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนช้ำกว่ำ"
"ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท้ำร่วมกัน  เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี"
3. นโยบายนายกรัฐมนตรี (เก่ียวกับการศึกษา)
1. ท้ำให้เร็ว  มีผลสัมฤทธ์ิภำยใน  กันยำยน พ.ศ. 2559 ให้มำกท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบำลต่อไป
2. ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ
3. ปรับ ลดภำระงำนท่ีไม่จ้ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต้ำรำ แต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ต้ำรำ ต้องคุ้มรำคำ
5. ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนท้ำ เข้ำท้ำงำน AEC ให้ทันปีนี 
ช่วยแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน และปัญหำสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรให้กับเด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข
7. ใช้ส่ือกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้กับเด็ก
8. ลดควำมเล่ือมล ้ำ จัดกำรศึกษำให้ท่ัวถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ
9. น้ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง
10. เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำรเปล่ียนค่ำนิยมอำชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมำเข้ำสู่ระบบอำชีวะมำกย่ิงขึ น
 -  ทวิศึกษา เป็นกำรจัดกำรเรียบนกำรสอนร่วมกับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวศึกษำ
ขั นพื นฐำน(สพฐ.) และส้ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
จบแล้วได้ วุฒิกำรศึกษำ 2 ใบ สำมำรถออกไปประกอบอำชีพได้
 -  ความร่วมมือกับสถานปรกกอบการ  เป็นกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงสถำนประกอบกำรและ
สถำนศึกษำ  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริงและเม่ือจบกำรศึกษำแล้ว สำมำรถประกอบ
อำชีพได้ทันที
 -  ลดเร่ืองการทะเลาะวิวาท  เพ่ือสร้างความปลอดภัย
    -  ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงท่ัวถึง
    -  ให้โอกำสนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือเป็นกำรสร้ำงนิสัยในกำรรัก
กำรประกอบอำชีพ  กำรตรงต่อเวลำ  ควำมอดทน  ควำมม่ันใจในตนเอง  และมองถึงอนำคตข้ำงหน้ำ

 -  การท าให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
    -  ให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
    -  กำรจัดกำรศึกษำด้ำนปิโตรเคมี
    -  กำรท่องเท่ียว โรงแรม อำหำร มุคคุเทศน์
    - กำรจัดกำรหลักสูตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภคและอ่ืนๆ เช่น กำรเปิดสอน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
บทน า

ส่วนท่ี 1 
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หลักสูตรเก่ียวกับระบบรำง หลักสูตรกำรซ่อมแซมยุทโธปกรณ์  และหลักสูตรเก่ียวกับกำรบิน
 - จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน
รวมทั งจีน ญ่ีปุ่น เกำหลี และยุโรปบำงประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมำร์ค เยอรมัน
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วิสัยทัศน์ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปนพลังขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค
พันธกิจ

1 จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึง ตอเน่ือง เสมอภาค และเปนธรรม 
4 เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ  
5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝก
อบรมวิชาชีพ
6 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7 สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

เป้าหมายบริการ
1. ด้านกลุ่มอาชีพ-หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา มีความสอดคล้องและรองรับต่อ
 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ศักยภาพพ้ืนท่ี และการแข่งขันใน 5 ภูมิภาค
2. ด้านผู้เรียน-กําลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  มีงานทํา และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ  ผู้สําเร็จ
อาชีวศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  และ/หรือมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพ่ือความ
เป็นอยู่ท่ีดี
3. ด้านสถานศึกษา-สถานศึกษามีคุณภาพสูง  มีความเป็นเลิศ  สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและภูมิภาค -  
สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน และฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพท่ีเช่ือมโยง
กับทุกระดับการศึกษา
4. ด้านวิจัย และการจัดการองค์ความรู้-การวิจัยอาชีวศึกษาเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนา
 -  ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ชุมชน สังคม ได้รับองค์ความรู้อาชีวศึกษา
5. ด้านบริหารจัดการ-การบริหารจัดการใหม่ท่ีเพมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 2556
6. ด้านครู และบุคลากรอาชีวศึกษา-ปัญหาขาดแคลนครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแก้ไขโดยด่วนเร่ง
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง คุณภาพมาตรฐาน และความก้าวกน้าในวิชาชีพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองในการเร่งยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครู  และบุคลากรอาชีวศึกษา
เป้าประสง  (Goal)  ของสํานักงานการอาชีวศึกษา  ท่ีจะดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  2556 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี ( พ.ศ. 2555 - 2569)

การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรม

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
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การการอาชีวศึกษาด้านการํากําหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้ความสําคัญกับ - จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลการจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาเป็นสําคัญโดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพท้ังในด้าน

1) สารสนเทศสําคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งช้ีแนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด

2) ให้ความสําคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
ของครูในยุคของการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ โดยเน้นความ
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน

4) เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการต้ังรับและเชิงรุกได้แก่
การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล

ในการน้ีคณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และโครงการ 93 โครงการ

นโยบาย  ท่ี 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต้  บริบทความร่วมมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตาม

เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  และฝึกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาท่ีอยู่นอกระบบให้เพ่ิมข้ึน
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
และระดับสากล

กลยุทธ์ ท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะ  ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และสังคม
ท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล

โครงการส าคัญ
1.  โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังปริมาณ  และคุณภาพภายในประเทศ

1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มอาชีพ

2. โครงการศึกษาความต้องการและพัฒนากําลังคน ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพตามกรอบความร่วมมือ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล

3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศ ระยะ 15 ปี (ปีการศึกษา
พ.ศ. 2555 - 2569)

ระยะท่ี 1 2555 - 2561 (60:40)
ระยะท่ี 2 2562 - 2569 (70:30)

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ัง
การศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการส าคัญ
1. โครงการแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และระดับสากล
3. โครงการแลกปล่ียนนักเรียนอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ ท่ี 3 ส่งเสริม  สนับสนุน  และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ  ผลิตและพัฒนากําลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้งอการของตลาดแรงงาน

โครงการส าคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี  ให้สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการโดย

เฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
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3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ
กลยุทธ์ ท่ี 4 ปรับภาพลักษณ์  ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวน

การเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน  กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
โครงการส าคัญ

1. โครงการส่งเสริมให้มี  มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้เรียน  และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
3. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เห็นความสําคัญของการ

เรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้เกิด "การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชีวิตท่ีม่ันคง"
4. โครงการสร้างภาพยนตร์  เพ่ือประชาสัมพันธ์  และปรับภาพลักษณ์  เก่ียวกับวิถีชีวิตชาวอาชีวศึกษา

เชิงสร้างสรรค์
5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม
7. โครงการอาชีวะอาสา  เพ่ือพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
โครงการส าคัญ

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และยกระดับรายได้  ของชุมชน
2. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันตามควมต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ

โครงการส าคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทํางานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝึกวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดําริ
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม หรือสร้างอาชีพใหม่สําหรับ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

โครงการส าคัญ
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรงกับความต้องากรของตลาดแรงงาน
2. โครงการยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการส าคัญ

1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตามกรอบของ

คุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการส าคัญ

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ท่ี 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
โครงการส าคัญ

1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพ่ือให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 100%
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ในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน

2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีพักและหล่งรองรับงาน
กลยุทธ์ ท่ี 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ท่ีสนใจ  และคนเก่งท่ีได้ศึกษาในระกับ ปวช., ปวส.

และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการส าคัญ

1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเคร่ืองมือประจําตัวพ้ืนฐานตามวิชาชีพ

กลยุทธ์ ท่ี 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความม่ันคงในชีวิต
โครงการส าคัญ

1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนต้ังตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถ้าแก่น้อย

กลยุทธ์ ท่ี 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
โครงการส าคัญ

1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ  ทางด้านมาตรการภาษีอากร  ให้แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ
ในการร่วมการจัดการอาชีวศึกษา

เป้าหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัดการ
ศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรมวิชาชีพ

             2) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  สร้างเสริมปริมาณครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ ท่ี 1 สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการส าคัญ

1. โครงการขออัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างช่ัวคราวครู  และเจ้าหน้าท่ี
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกาษและอัตราบรรจุแต่งต้ังครูวิชาชีพพันธ์ุใหม่ให้แก่ผู้เรียน

ต้ังแต่ระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติการ)
กลยุทธ์ ท่ี 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการส าคัญ

1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการมาเป็นครูพิเศษ  อาจารย์พิเศษ
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการมาเป็นครูพิเศษ  อาจารย์พิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ปราชญ์ชาวบ้าน  และผู้เช่ียวชาญในท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ ท่ี 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติงาน
โครงการส าคัญ

1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโท  และปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ในสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ

2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

3. โครงการกําหนดมาตรการให้ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

นโยบาย  ท่ี 2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
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และสมํ่าเสมอ

4. โครงการกําหนดมาตรการให้มีการนําผลสัมฤทธ์ิ  ท่ีเกิดต่อผู้เรียนไปใช้  ในการพิจารณาความดีความชอบ
เล่ือนข้ันเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน  หารขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ

5. โครงการจัดต้ังหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการส าคัญ

1. โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    (ทําหน้าท่ีพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลารกอาชีวศึกษาท้ังของภาครัฐและเอกชน)

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดทําตํารา  เอกสารท่ีใช้ในการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณภาพครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ ท่ี 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
โครงการส าคัญ

1. โครงการปรับบทบาทหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา อาชีวศึกษา
ท้ังของภาครัฐและเอกชน

2. โครงการร่วมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (กําหนดมาตร
ฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา)

3. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยาฐานะสําหรับครูวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ

4. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานช่ัวโมงการสอนข้ันตํ่าและข้ันสูง
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ

5. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งต้ัง  ผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์  ด้านวิชาชีพครูเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์  โดยกําหนดอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนตาม
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์

กลยุทธ์ ท่ี 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการส าคัญ

1. โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ์  ในการแต่งต้ัง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึก

ในสถานประกอบการ
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน  ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความย่ังยืนของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่ิงประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย :  สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช., ปวส.
และปริญญาตรี  สายเทคโนโลยี  หรือสายปฏิบัติการ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

นโยบาย  ท่ี 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ใหม่
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หน่วยงาน  สถานศึกษา  สถานประกอบการท้ังภายในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช., ปวส.,
และปริญญาตรี  สายเทคโนโลยี  หรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ
ของชุมชน

กลยุทธ์ ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการส าคัญ

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ข้อมูล  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
โครงการส าคัญ

1. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการพัฒนาระบบสานสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเช่ือมโนงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย

กลยุทธ์ ท่ี 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช ., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ

โครงการส าคัญ
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช .,

ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ท่ี 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการส าคัญ

1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ

2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพ่ิมจํานวนบุคลกรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์ ท่ี 5 ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย  และนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและชุมชน

โครงการส าคัญ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

กลยุทธ์ ท่ี 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ
โครงการส าคัญ

1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ
2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรระกว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ
3. โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ
4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ท้ังภายในและต่างประเทศ
5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ
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เป้าหมาย :  ผู้บริหารสถานศึกษาของอาชีวศึกษามีทักษะการบริการอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร
โครงการส าคัญ

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์จริง (On the Job Trinning)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร

กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการส าคัญ
1. โครงการจัดการระบบต้ังศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสานสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ ท่ี 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา
2. โครงการวิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

นโยบาย  ท่ี 4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่



1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฯลฯ
ปรัชญา
ฝีมือเย่ียม            เป่ียมคุณธรรม
วิชาการเลิศล ้า      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 ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  สามารถน้า

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด้าเนินชีวิต
2 พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โดยน้าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช้านาญ และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
อย่างสูงสุด  -  ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาขั นพื นฐาน

3 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน  เป็นส้าคัญ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม จัดการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง

4 พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5 จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานท่ีก้าหนดไว้

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก



2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

1 ผู้เรียนขาดการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพไม่เหมาะสม
2 หามาตรการป้องกันการออกกลางคัน จาก สาเหตุต่างๆ อาทิ รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ  

การแต่งงานมีครอบครัว  ให้ค้าปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นต้น - จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลการจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านความสามารถในการตัดสินใจ ภาษาต่างประเทศ 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อยู่ในระดับ พอใช้ ควรพัฒนาให้อยู่ในระดับดี หรือ ดีมาก
4 ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการและศูนย์วิทยบริการ     

ให้เพียงพอต่อความต้องการ
5 บุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีของตนเองเท่าท่ีควร
6 อัตราก้าลังของผู้ปฏิบัติงานน้อย บุคลากรท่ีมีอยู่ต้องดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้ได้มากๆ
7 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางยังน้อยอยู่ เม่ือเทียบกับโครงการ/กิจกรรม            

ท่ีด้าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมขึ นทุกปี
8 ครูขาดทักษะความเข้าใจในการท้าวิจัย  5  บท
9 ครูจัดท้าวิจัยเต็มรูปแบบ จ้านวนน้อย

10 ครูให้ความสนใจในการท้าวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ น้อย

ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)
1 รางวัลชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่งเวลเตอร์เวท " มหาชัยเกมส์ " ปีการศึกษา 2557
2 รางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งท่ี 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



กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรการท่ี 1  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการท่ี 2  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (บัญชี)
มาตรการท่ี 3  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ก่อสร้าง)

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการท่ี 1  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มาตรการท่ี 2  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
มาตรการท่ี 3 โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ
มาตรการท่ี 4  โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
มาตรการท่ี 5  โครงการนิเทศการสอน
มาตรการท่ี 6  โครงการพัฒนาวิธีการเทียบโอนประสบการณ์

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาผู้เรียน ด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรการท่ี 1  โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือ
มาตรการท่ี 2  โครงการความร่วมมือทางการศึกษา และแลกเปล่ียนวิชาการ
มาตรการท่ี 3  โครงการวัสดุฝึกเรียนร่วมอินโดนีเซีย
มาตรการท่ี 4  โครงการการศึกษาไร้พรมแดน (ผู้พิการ)

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการท่ี 1  โครงการอบรมความรู้เร่ืองการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ
มาตรการท่ี 2  โครงการคณิตคิดเร็ว
มาตรการท่ี 3  โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง
มาตรการท่ี 4  โครงการอบรมทางวิชาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาตรการท่ี 5  โครงการโรงปูนรักชุมชน (พ่ีสอนน้อง)
มาตรการท่ี 6  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาก่อสร้าง
มาตรการท่ี 7  โครงการอบรมซ่อมเคร่ืองรับโทรทัศน์ LED LCD
มาตรการท่ี 8  โครงการจัดซื อวัสดุตู้สวิตส์บอร์ด
มาตรการท่ี 9  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (บัญชี)
มาตรการท่ี 10  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการท่ี 11  โครงการจัดซื อพัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานแผนกซ่อมบ้ารุง
มาตรการท่ี 12  โครงการศึกษาดูงานสาขาซ่อมบ้ารุง ประจ้าปีการศึกษา 2560

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา



กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการท่ี 13  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาซ่อมบ้ารุง
มาตรการท่ี 14  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกลึง)
มาตรการท่ี 15  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกลัด Milling Machine)
มาตรการท่ี 16  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเจาะ)
มาตรการท่ี 17  โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (ไฟฟ้าก้าลัง)
มาตรการท่ี 18  โครงการศึกษาดูงาน  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มาตรการท่ี 19  โครงการอบรมติดตั งการใช้งานระบบปฏิบัติการ
มาตรการท่ี 20  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มาตรการท่ี 21  โครงการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีด
มาตรการท่ี 22  โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนสาขางานการโรงแรม ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 23  โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนและผู้สอน
มาตรการท่ี 24  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี
มาตรการท่ี 25  โครงการซื อวัสดุเพ่ือจัดท้าห้องปฏิบัติการสาขาโรงแรม
มาตรการท่ี 26  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สาขางานเทคนิคพื นฐาน
มาตรการท่ี 27  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาไฟฟ้าก้าลัง
มาตรการท่ี 28  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขาวิชาการโรงแรม
มาตรการท่ี 29  โครงการจัดซื อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนท่ี  2/2559
มาตรการท่ี 30  โครงการจัดซื อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนท่ี  1/2560
มาตรการท่ี 31  โครงการจัดซื อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม (วารสาร นิตยสาร นิยาย)
มาตรการท่ี 32  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2559
มาตรการท่ี 33  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2560
มาตรการท่ี 34  โครงการจัดซื อวัสดุท้าความสะอาดผ้า
มาตรการท่ี 35  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรการท่ี 36  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกลึง)
มาตรการท่ี 37  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเจาะ)
มาตรการท่ี 38  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเช่ือม)
มาตรการท่ี 39  โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 40  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเล่ือย)
มาตรการท่ี 41  โครงการจัดอบรมโครงการ Google Apps For Education ส้าหรับผู้เรียน
มาตรการท่ี 42  โครงการจัดซื อเคร่ืองมือช่วยสอน

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา



กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาตรการท่ี 1  โครงการจัดซื อวัสดุปริ นเตอร์
มาตรการท่ี 2  โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ้าปีการศึกษา  2559
มาตรการท่ี 3  โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นท่ี 17
มาตรการท่ี 4  โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ้าปี 2559
มาตรการท่ี 5  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ้าปีการศึกษา  2559
มาตรการท่ี 6  โครงการสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ประจ้าปีการศึกษา  2560
มาตรการท่ี 7  โครงการ สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 2 ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการท่ี 8  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ้าปีการศึกษา  2559
มาตรการท่ี 9  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นท่ี 17
มาตรการท่ี 10  โครงการ สอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา  2560
มาตรการท่ี 11  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ประจ้าปีการศึกษา  2559

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย
มาตรการท่ี 1  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี
มาตรการท่ี 2  โครงการจัดซื อวัสดุฝึก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มาตรการท่ี 3  โครงการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
มาตรการท่ี 4  โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 5  โครงการจัดซื อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนท่ี  2/2559
มาตรการท่ี 6  โครงการจัดซื อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนท่ี  1/2560
มาตรการท่ี 7  โครงการจัดซื อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  (วารสาร นิตยสาร นิยาย)

กลยุทธ์ท่ี 7  จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทวิภาคีทุกสาขางาน
มาตรการท่ี 1  โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน
มาตรการท่ี 2  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประจ้าปีการศึกษา 2560)
มาตรการท่ี 3  โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู

กลยุทธ์ท่ี 8  สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
มาตรการท่ี 1  โครงการจัดซื อวัสดุส้านักงาน (งานบริหารท่ัวไป)
มาตรการท่ี 2  โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการท่ี 3  โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป
มาตรการท่ี 4  โครงการเร่งประสิทธิภาพก่อนสอนครูอาชีวศึกษา
มาตรการท่ี 5  โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน
มาตรการท่ี 6  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2559
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กลยุทธ์ท่ี 8  สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
มาตรการท่ี 1  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2560
มาตรการท่ี 2  โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 9  พัฒนาเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา
มาตรการท่ี 1  โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมกันจัดการศึกษา

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถานประกอบการ

กลยุทธ์ท่ี 10  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
มาตรการท่ี 1  โครงการอบรมการท้าวิจัยของผู้เรียน
มาตรการท่ี 2  โครงการอบรมการท้าวิจัยในชั นเรียน
มาตรการท่ี 3  โครงการผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
มาตรการท่ี 4  โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจ้าปี  2559
มาตรการท่ี 5  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ้าปีการศึกษา  2559
มาตรการท่ี 6  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่

กลยุทธ์ท่ี 11  เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
มาตรการท่ี 1  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในทุกระดับ
มาตรการท่ี 2  โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
มาตรการท่ี 3  โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจ้าปี  2559
มาตรการท่ี 4  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ้าปีการศึกษา  2559
มาตรการท่ี 5  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่

กลยุทธ์ท่ี 12  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด
มาตรการท่ี 1  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์
มาตรการท่ี 2  โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจ้าปี  2559
มาตรการท่ี 3  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ้าปีการศึกษา  2559
มาตรการท่ี 4  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่

กลยุทธ์ท่ี 13  สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน
มาตรการท่ี 1  โครงการสอน 108 อาชีพ  ปีงบประมาณ 2560
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กลยุทธ์ท่ี 14  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน
มาตรการท่ี 1  โครงการสอน 108 อาชีพ  ปีงบประมาณ 2560
มาตรการท่ี 2  โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการท่ี 3  โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการท่ี 4  โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี  และสาขางานธุรกิจค้าปลีก

กลยุทธ์ท่ี 15  ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน
มาตรการท่ี 1  โครงการป้องกันส่ิงเสพติดในสถานศึกษา (อบรมป้องวกันยาเสพติดและโรคเอดส์)
มาตรการท่ี 2  โครงการฝึกอบรมสอนระยะสั น 108 อาชีพ
มาตรการท่ี 3  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2559
มาตรการท่ี 4  โครงการ อาชีวะอาสา“สุขกาย สุขใจ ขับข่ีปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
มาตรการท่ี 5  โครงการช่วยเหลือคนพิการ

กลยุทธ์ท่ี 16  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา
มาตรการท่ี 1  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
มาตรการท่ี 2  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

กลยุทธ์ท่ี 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน
มาตรการท่ี 1  โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป
มาตรการท่ี 2   โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือลดการออกกลางคัน
มาตรการท่ี 3  โครงการจัดท้าสมุดมอบหมายหน้าท่ี และแนวทางการปฏิบัติของครูท่ีปรึกษา
มาตรการท่ี 4  โครงการจัดแฟ้มประวัติประจ้าตัวผู้เรียน
มาตรการท่ี 5  โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา
มาตรการท่ี 6  โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน
มาตรการท่ี 7  โครงการพบนักเรียนนักศึกษา (Home room)
มาตรการท่ี 8  โครงการติดตามและจัดท้าข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน
มาตรการท่ี 9  โครงการจัดท้าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 10  โครงการติดตามผู้ส้าเร็จการศึกษา
มาตรการท่ี 11  โครงการแนะแนวเครือข่าย
มาตรการท่ี 12  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการท่ี 13  โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่วิชาชีพ (Open House)
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กลยุทธ์ท่ี 18  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
มาตรการท่ี 1  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการท่ี 2  โครงการครูมาตรฐานฝึกงานสถานประกอบการ
มาตรการท่ี 3  โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์
มาตรการท่ี 4  โครงการกิจกรรมรวมพลคนรักวิทยาลัย (ร้องเพลง จัดในวันไหว้ครู)
มาตรการท่ี 6  โครงการปลูกฝังจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสร้างพลังรักษ์โลก
มาตรการท่ี 7  โครงการ พิธีไหว้ครู ประจ้าปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 9  โครงการ BIG CLEANNING DAY ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 10  โครงการวิธีธรรมวิถีพุทธ (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจ้าเดือน)
มาตรการท่ี 11  โครงการแห่เทียนจ้าน้าพรรษา
มาตรการท่ี 12  โครงการ “ท้าความดี  จิตอาสา”
มาตรการท่ี 13  โครงการท้าความสะอาดแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน
มาตรการท่ี 14  โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการท่ี 15  โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 16  โครงการปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอดี
มาตรการท่ี 17  โครงการปลูกฝังจิตส้านึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการท่ี 18  โครงการสถานศึกษาพอเพียง
มาตรการท่ี 19  โครงการพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการท่ี 20  โครงการพืชผักสวนครัวรั วกินได้
มาตรการท่ี 21  โครงการวันปิยมหาราช
มาตรการท่ี 22  โครงการประชุมวิชาการ อวท. ทุกระดับ
มาตรการท่ี 23  โครงการเลือกตั งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 24  โครงการพัฒนาองค์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินองค์การ ฯ ประจ้าปี 2560
มาตรการท่ี 25  โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
มาตรการท่ี 26  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
มาตรการท่ี 27  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี ประจ้าปี 2559
มาตรการท่ี 28  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการท่ี 29  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรการท่ี 30  โครงการครอบครัวศีล 5
มาตรการท่ี 31  โครงการธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 32  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่
มาตรการท่ี 33  โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ้าปี 2560
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กลยุทธ์ท่ี 18  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
มาตรการท่ี 34  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
มาตรการท่ี 35  โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
มาตรการท่ี 36  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินงานลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
มาตรการท่ี 37  โครงการพิธีทบทวนค้าปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 38  โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี  ปีการศึกษา 2560
มาตรการท่ี 39  โครงการวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2559
มาตรการท่ี 40   โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา 2559
มาตรการท่ี 41  โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค  ปีการศึกษา 2559

กลยุทธ์ท่ี 19  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
มาตรการท่ี 1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS

กลยุทธ์ท่ี 20  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ
มาตรการท่ี 1 โครงการจัดท้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559
มาตรการท่ี 2  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร

จัดท้าแผนปฏิบัติการ  ประจ้าปีงบประมาณ  2561  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 21  พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
มาตรการท่ี 1  โครงการจัดซื ออุปกรณ์ท้าความสะอาดงานอาคารสถานท่ี
มาตรการท่ี 2  โครงกาปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ
มาตรการท่ี 3  โครงการจัดหาอาคารส้านักงานอาคารสถานท่ี
มาตรการท่ี 4  โครงการจัดท้าป้ายในวันส้าคัญต่างๆ
มาตรการท่ี 5  โครงการเทคอนกรีตประตู 2
มาตรการท่ี 6  โครงการจัดซื อพัดลมระบายอากาศ (ห้องพัสดุ)
มาตรการท่ี 7  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)
มาตรการท่ี 8  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ)
มาตรการท่ี 9  โครงการบ้านพักอาศัยช่ัวคราว
มาตรการท่ี 10  โครงการปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าตึกอ้านวยการ
มาตรการท่ี 11  โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
มาตรการท่ี 12  โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาตรการท่ี 13  โครงการจัดซื อซีดีพร้อมกล่องใส่ซีดี
มาตรการท่ี 14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หลังคาคลุมถนนทางเดิน)

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา



กลยุทธ์ท่ี 21  พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
มาตรการท่ี 15 โครงการจัดซื อวัสดุส้านักงาน
มาตรการท่ี 16  โครงการห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์แผนกช่างยนต์โครงการจัดซื อวัสดุกล้องเพ่ิมเติม
มาตรการท่ี 17  โครงการจัดซื อบอร์ดประชาสัมพันธ์
มาตรการท่ี 18  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนโครงการจัดซื อวัสดุส้านักงานทะเบียน
มาตรการท่ี 19  โครงการปรับปรุงพื นท่ีปฏิบัติการสาขาวิชายานยนต์
มาตรการท่ี 20  โครงการห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์แผนกช่างยนต์
มาตรการท่ี 21  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
มาตรการท่ี 22  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
มาตรการท่ี 23  โครงการจัดวัสดุส้านักงาน งานความร่วมมือ
มาตรการท่ี 24  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ชุดฝึก
มาตรการท่ี 25  โครงการจัดซื อวัสดุฝึกสาขางานยานยนต์
มาตรการท่ี 26  โครงการลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ
มาตรการท่ี 27  โครงการปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มาตรการท่ี 28  โครงการจัดซื อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ้าบ้าน
มาตรการท่ี 29  โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
มาตรการท่ี 30  โครงการห้องเรียนรู้เฉพาะทางช่างยนต์
มาตรการท่ี 31  โครงการซื อตู้เก็บกระจกบานเล่ือน (จ้านวน 12 ตู้)
มาตรการท่ี 32  โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานสาขาวิชาไฟฟ้า
มาตรการท่ี 33  โครงการห้องซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
มาตรการท่ี 34  โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกเคร่ืองขยายเสียง)
มาตรการท่ี 35  โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการท่ี 36  โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาการบัญชี
มาตรการท่ี 37  โครงการพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการบัญชี
มาตรการท่ี 38  โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสขาวิชาคอมพิวเตอร์
มาตรการท่ี 39  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มาตรการท่ี 40  โครงการครุภัณฑ์เคร่ืองกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์
มาตรการท่ี 41  โครงการครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจคเตอร์ โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้)
มาตรการท่ี 42  โครงการจัดปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการท่ี 43  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครือ่งวัดไฟฟ้า (EP.0031)
มาตรการท่ี 44  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มาตรการท่ี 45  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี
มาตรการท่ี 46  โครงการครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจคเตอร์

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา



กลยุทธ์ท่ี 21  พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
มาตรการท่ี 47  โครงการครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคปเพ่ือเรียนร่วมอินโดนีเซีย
มาตรการท่ี 48  โครงการครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์
มาตรการท่ี 49  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาบัญชี
มาตรการท่ี 50  โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กลยุทธ์ท่ี 22  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
มาตรการท่ี 1  โครงการจัดท้าโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
มาตรการท่ี 2  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4
มาตรการท่ี 3  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายในสถานศึกษา
มาตรการท่ี 4  โครงการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการท่ี 5  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
มาตรการท่ี 6  โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปีการศึกษา  2560
มาตรการท่ี 7  โครงการ รู้ ปลอดภัย ห่างไกล จากอุบัติเหตุ
มาตรการท่ี 8  โครงการวิทยาลัยอุ่นใจ ( คุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา )
มาตรการท่ี 9  โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
มาตรการท่ี 10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 23  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
มาตรการท่ี 1  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการท่ี 2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการท่ี 3  โครงการทุนเพ่ือการศึกษาต่อส้าหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
มาตรการท่ี 4  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรการท่ี 5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ วท.มวกเหล็ก

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
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4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เดิมใช้ช่ือว่า  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งท่ี 2  ประกาศต้ังเม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  2540  เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือ
วันท่ี  9  กันยายน 2540  บนเน้ือท่ีประมาณ  64  ไร่  ก าหนดแล้วเสร็จ  วันท่ี  8  พฤษภาคม  2541  และเปิดท าการ
เรียนการสอนเม่ือวันท่ี 18  พฤษภาคม 42

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอ านวยการ 3 ช้ัน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน   1 หลัง 
และอาคารฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง แล้วเสร็จเม่ือ วันท่ี 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 (ปวช.)

พ.ศ. 2543 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีค าส่ังเปล่ียนช่ือวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งท่ี 2 
เป็นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี  66  หมู่  9  ถนนมิตรภาพ - น้ าตกเจ็ดสาวน้อย  ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  18180   

ขนาดและท่ีต้ัง
เน้ือท่ีประมาณ  64  ไร่  วิทยาลัยมีอาณาเขต   ดังน้ี

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก
ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ทิศตะวันออก ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก
ทิศตะวันตก ติดกับถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย

สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  มีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศตะวันตก

จดถนนมิตรภาพ–น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับ ชุมชนตลาดมวกเหล็กด้านทิศใต้ติดต่อกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
พ้ืนท่ีให้บริการได้แก่อ าเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรี คือ อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอแก่งคอยอ าเภอวังม่วงและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ -  ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จากอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้าน
ท้ังด้านการเกษตร  และด้านอุตสาหกรรม ดังน้ันภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย  ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ
เกษตรกร  และอาชีพอ่ืน ๆ 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี
ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ช่ือภาษาอังกฤษ  Muklek  Technic  College
ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี  66 หมู่ท่ี 9  ถนน  มิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ต.มิตรภาพ

 อ าเภอ/เขต มวกเหล็ก   จังหวัด สระบุรี  18180  โทร. 0 – 3634 - 4673  โทรสาร      โทร. 0 – 3634 - 4673   
เว็บไซต์      www.mlt.ac.th    อีเมล      muklek_technic@hotmail.com

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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เน้ือท่ีของสถานศึกษา
64 ไร่  -  งาน  -  ตารางวา
มีอาคาร รวมท้ังส้ิน .........10........ หลัง  มีห้องท้ังส้ิน ......94...... ห้อง ได้แก่
1.อาคารห้องสมุด จ านวน   1   . หลัง 1 ห้อง
2.อาคารโรงอาหารหอประชุม จ านวน   1 หลัง 1 ห้อง
 - จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลการจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนจ านวน   1 หลัง 4 ห้อง
4.อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม.(อุตสาหกรรม)จ านวน   1 หลัง 10 ห้อง
5.อาคารเรียนฝึกงาน คสล.4ช้ัน จ านวน   1 หลัง 28 ห้อง
6.อาคารเรียน คสล. 4ช้ัน (พาณิชยกรรม) จ านวน   1 หลัง 20 ห้อง
7.อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม. จ านวน   1 หลัง 7 ห้อง
8.อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 9.00*64.00 ม. จ านวน   1 หลัง 4 ห้อง
9.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน   1 หลัง - ห้อง
12.ห้องน้ าห้องส้วม จ านวน   1 หลัง 2 ห้อง
13.ห้องน้ าห้องส้วม ขนาด 2* 3 ม. จ านวน   1 หลัง 2 ห้อง
14.อาคารอ านวยการ จ านวน   1 หลัง 15 ห้อง
15.สนามบาสเกตบอล จ านวน   1 หลัง - ห้อง
16.เสาธง จ านวน   1 หลัง - ห้อง
17.สนามฟุตบอล จ านวน   1 หลัง - ห้อง
18.ร้ัว คสล.ประกอบเหล็กดัด จ านวน   1 หลัง - ห้อง
19.บ้านพักผู้อ านวยการ จ านวน   1 หลัง 4 ห้อง
20.บ้านพักรองผู้อ านวยการ จ านวน   1 หลัง 2 ห้อง
21.บ้านพักครู จ านวน   1 หลัง 6 ห้อง
22.อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ จ านวน   1 หลัง 6 ห้อง
23.อาคารโรงฝึกงานช้ันเดียว (ซ่อมบ ารุง) จ านวน   1 หลัง - ห้อง

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    สีฟ้า -ขาว
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ต้นประดู่
เพลงของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   มาร์ชวิทยาลัย
(อ่ืน ๆ เช่น สีประจ า ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา)



1

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ผู้อ ำนวยกำร
นายไสว สีบูจันดี

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายนิวัตร    เทียมพิภพ

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายนิวัตร    เทียมพิภพ

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นายชุมพล   สว่างสุข

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร
นายราชิน   โพธิโต

งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน

งานบุคลากร
นางสาวณัฎฌา   กรรณรัตน์

งานการเงิน
นางสาวมาลี   กอจันกลาง

งานการบัญชี
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์

งานพัสดุ
นายอนุสรณ์   หาญอาษา

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวณัฎฌา   กรรณรัตน์

งานศูนย์ข้อมูลสานสนเทศ
นายเมษวัฒน์   โสภารัตน์วีรกุล

งานความร่วมมือ
นายชนะพล ทิพย์คงคา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางขวัญชนก  แสนอภัย

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายศักดา ข าเขียว

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวศิริโฉม   วิชัย

งานปกครอง
นายเริงชัย   ก้านล าใย

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางศิริณภา   กุลสุวรรณ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาววรรณิภา ประสมทอง

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์
นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์

สาขางานยานยนต์
นายไชยยา   กุลสุวรรณ

สาขางานไฟฟ้าก าลัง
นายศักด์ิชาย   ชูเรณู

สาขางานก่อสร้าง
นายจ ารูญ   ก้านล าใย

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นายนปคณ   ฉิมช้าง

งานอาคารสถานที่
นายสมพงษ์   วงษ์วิไล

งานทะเบียน
นายเมษวัฒน์   โสภารัตน์วีรกุล

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายปานเทพ   ข าละเอียด

สาขางานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล
นายอนุสรณ์   หาญอาษา

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศักดา   ข าเขียว

สาขางานการขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การบัญชี
นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน

สาขางานส่วนหน้าและโรงแรม
นางสาวศิริโฉม   วิชัย

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายอนุสรณ์    หาญอาษา

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศุภมาศ   บุญศรีวงษ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวนิสา   สิงห์มุกดา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายจ ารูญ   ก้านล าใย

งานสื่อการเรียนการสอน
นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2560     ข้อมูล ณ วันท่ี   30   พฤศจิกายน  2559
ผู้ให้ข้อมูล     งานบุคลากร

อัตราก าลังของ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบุคลากรท้ังส้ิน  64 คน
ก. ข้าราชการ 15 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน
2 ข้าราชการครู 11 คน
3 ข้าราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน
1 ท าหน้าท่ีสอน - คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ค. พนักงานราชการ 14 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 14 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 35 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 10 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 25 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน - คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน
1 ข้าราชการ - คน

 -  ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาข้ันพ้ืนฐานลูกจ้างประจ า - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 64 คน
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 -   คน 6 คน 6
 - ปวช./ม.6 -   คน คน -              
 - ปวส./อนุปริญญาตรี -   คน 9 คน 9
 - ปริญญาตรี 29 คน 10 คน 39
 - ปริญญาโท 10 คน - คน 10
 - ปริญญาเอก -   คน - คน -              

รวม 39 คน รวม 25 คน 64

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง

 - จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากลการจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม
 - จ้างด้วยงบบุคลากร 29 คน - คน 29
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน -   คน - คน -              
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 10 คน 17 คน 27
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) -   คน 8 คน 8
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ -   คน - คน -              

รวม 39 คน รวม 25 คน 64

6.3 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 15 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1. นายไสว สีบูจันดี บริหารสถานศึกษา
2.นายนิวัตร เทียมพิภพ บริหารสถานศึกษา
3.นายราชิน โพธิโต บริหารสถานศึกษา
3.นายชุมพล สว่างสุข บริหารสถานศึกษา
5.นายชนะพล ทิพย์คงคา
6. นายอนุสรณ์      หาญอาษา
7. นายบุญรอบ    ทองสวัสด์ิ
8. นางสาวนิสา  สิงห์มุกดา
9. นางสาวณัฏฌา กรรณรัตน์
10.นายศักด์ิชาย     ชูเรณู
11.นายธีระพงษ์     วาทโยธา ยานยนต์
12.นายอ านาจ    พงษ์ษา ยานยนต์
13.น.ส.มลิวัลย์    ไวยกรรณ์ สามัญ  สัมพันธ์
14.นางประภาพร บึงลอย
15.นายสมพงษ์ วงษ์วิไล

6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม -   คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

ก่อสร้าง

ป.โท
ป.โท

ป.ตรี

1. นาย .......................................... ม.6

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

สามัญ  สัมพันธ์

ป.โท

ไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ซ่อมบ ารุง/เทคนิคพ้ืนฐาน
สามัญ  สัมพันธ์
สามัญ  สัมพันธ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไฟฟ้าก าลัง

สอนวิชา
ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.โท
ป.โท

ป.โท

ป.โท

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
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6.3.3. พนักงานราชการ รวม 14 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

บัญชี
บัญชี

13.นายสุนทร       สีบูจันดี
14.นางศิริณภา     กุลสุวรรณ

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 35 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1.นายพลากร       สว่างศรี
2.นางสาววรรณิภา       ประสมทอง
3.นายพีรพงษ์ ศรีโมรา
4.นายนัฐพล   แก้วเมฆ
5.นายกฤษฎา  สุขแสงสุวรรณ
6.น.ส.ศุภมาส      บุญศรีวงษ์ การบัญชี
7.นางสาวอุไรภรณ์     เกษรทอง คอมพิวเตอร์
8.นางสาวเนตรนภิส สุขปล่ัง สามัญ สัมพันธ์
9.นางสาวจินดารัตน์ มีแสง สามัญ สัมพันธ์
10นางขวัญชนก แสนอภัย สามัญ สัมพันธ์
11.น.ส.สายฝน      มีแป้น งานวางแผนและงบประมาณ/งานศูนย์ข้อมูล

12.น.ส.ปัทมา         กล้าหาญ
13.น.ส.วิลาวัลย์        ฉิมตระกูล งานการเงิน
14.น.ส.วัฒธิชา  ขอพลกลาง
15.นางสาวสุนีรัตน์  จีนจะโปะ
16.น.ส.อัมพร         บุญโคบ งานทะเบียน
17.นางสาววาสินี ฉิมตระกูล งานวิทยบริการและห้องสมุด
18.น.ส.ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล งานครูท่ีปรึกษา/งานปกครอง 
19.น.ส.รัตนาภรณ์ เหรียญพานรอง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
20.นางสาวนุสรณ์ โฉมงาม งานประชาสัมพันธ์/งานสวัสดิการฯ
21.น.ส.พรพรรณ   ชินวงศ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ซ่อมบ ารุง

การโรงแรม

เทคนิคพ้ืนฐาน

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ไฟฟ้าก าลัง

งานบัญชี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

11.น.ส.ศิริโฉม      วิชัย
ป.ตรี

ป.ตรี

9.น.ส.ลีลาวดี     พรหมบิน ป.ตรี
10.น.ส.วรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ ป.โท บัญชี

ยานยนต์

เทคนิคพ้ืนฐาน
อิเล็กทรอนิกส์

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

7.นายเริงชัย       ก้านล าใย ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล
8.น.ส.มาลี         กอจันกลาง ป.ตรี

5.นายนปคณ      ฉิมช้าง ป.โท อิเล็กทรอนิกส์
6.นายวุฒิพงศ์     เปลือยศรี ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์

3.นายจ ารูญ       ก้านล าใย ป.ตรี ก่อสร้าง
4.นายเมษวัฒน์   โสภารัตน์วีรกุล ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง

1. นายไชยยา      กุลสุวรรณ ป.ตรี ยานยนต์
2.นายปานเทพ    ข าละเอียด ป.ตรี ยานยนต์

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

งานพัสดุ
ป.ตรี งานพัสดุ

ป.ตรี

12.นายณัฐกรณ์    อ่อนสะอาด
ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 39 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

22.น.ส.กธิพร   สุขเจริญ งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว
23.ส.สุกัญญา    ป้ันทิม งานพัฒนาหลักสูตรฯ/งานอาคารสถานท่ี
24.น.ส.อภิชา     อินทรศร
25.น.ส.ปริภาดา      พันธ์ุชากรี งานส่ือการเรียนการสอน
26.น.ส.จตุพร       มัควาล งานวิจัย นวัตกรรมฯ/ประกันคุณภาพฯ

27.น.ส.ปาริชาติ  แก้วพิลา บริหารงานท่ัวไป
28.นายหลอด       สุริวงค์ พนักงานขับรถ
29.นายวิเชียร         สุขศรี นักการ-ภารโรง
30.นายอวยไชย       จันทาบุตร นักการ-ภารโรง
31.น.ส.วาสนา        กระกัน นักการ-ภารโรง
32.นางจันที         แสนอภัย นักการ-ภารโรง
33.นางวรรณีย์       กัณหารักษ์ นักการ-ภารโรง
34.นางลาวัลย์ แสนอภัย นักการ-ภารโรง
35.นางชวน ดอกแขมกลาง นักการ-ภารโรง

งานประชาสัมพันธ์/งานวัดผลและประเมินผล

มศ.3
ม.3

ปวส.

ปวส.
ปวส.

ม.6

ปวส.

ป.4

ป.4

ป.4
ป.4

ปวส.

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

ปวส.
ปวส.



1

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 343 202 144 689 114 117 231 920
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 95 45 33 173 15 24 39 212
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคซ่อมตัวถังสีและสีรถยนต์ 9 9 9
 - สาขาวิชา/งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล/เคร่ืองกล 39 37 15 91 12 10 22 113
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง/ติดต้ังไฟฟ้า 57 30 31 118 25 18 43 161
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 26 14 11 51 13 13 64
 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง/โยธา 22 6 3 31 8 5 13 44

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 - สาขาวิชา/งานบัญชี/การบัญชี 26 20 25 71 17 14 31 102
 - สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีก 19 5 2 26 26
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 40 16 100 28 33 61 161
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม 15 5 8 28 28

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2559) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) -  ทวิศึกษาเป็นการจัดการเรียบนการสอนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาข้ันพ้ืนฐานคน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ................ คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2559  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2558(ปีปัจจุบัน)
920

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 340 343 202 885 160 114 274 1,159
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 80 95 45 220 20 15 35 255

 - สาขาวิชา/งานยานยนต์/เทคนิคซ่อมตัวถังสีและสีรถยนต์ 20 9 29 29

 - สาขาวิชา/งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล/เคร่ืองกล 40 39 37 116 20 12 32 148

 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง/ติดต้ังไฟฟ้า 40 57 30 127 20 25 45 172

 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 26 14 80 20 20 100

 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง/โยธา 20 22 6 48 20 8 28 76

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งานบัญชี/การบัญชี 40 26 20 86 20 17 37 123

 - สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีก 20 19 5 44 44

 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโยลีส านักงาน 40 44 40 124 20 28 48 172

 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม 20 15 5 40 40

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2560) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ................ คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560  (ปีต่อไป) 

1,159
ภาคเรียนท่ี 1/2560(ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1

หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้

 รวม

 1.โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

 2.โครงการ
ผลิต พัฒนา 
เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต
ครู 

คณาจารย์
และ

บุคลากร
ทางการศึกษา

 3.โครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการ

ความร่วมมือ
ในการ
ฝึกงาน

นักเรียน 
นักศึกษา

อาชีวศึกษา
ใน

ต่างประเทศ

 4.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

 5.โครงกร
ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ส่งเสริม
ประกอบ

อาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียน

 6.โครงการ
ค่าใช้จ่าย
ยกระดับ

คุณภาพการ
จัดการเรียน

การสอน

 7.โครงการ
เร่ง

ประสิทธิภาพ
การสอนครู
อาชีวศึกษา

 8.โครงการ
ค่าใช้จ่าย
โครงการ
จัดหา

บุคลากร
เพ่ือคืนครู
ให้นักเรียน

 9.โครงการ
หารายได้

ระหว่างเรียน

 รวมท้ังส้ิน

2,157,500   1,257,500    129,000   282,000    -        26,123,485.65     290,000    41,000      90,000      145,000   80,000      38,300      189,600    117,600    45,000      1,070,500    27,193,985.65       
 1. แผนงานการบริหาร 2,157,500  1,257,500   129,000  282,000   -        26,123,485.65   290,000   41,000      90,000     145,000  80,000     38,300     189,600   117,600    45,000     1,070,500   27,193,985.65      
 - งบบุคลากร 9,574,970.65     -            9,574,970.65       
 - งบด าเนินงาน 2,157,500   1,257,500    129,000   3,544,000.00     -            3,544,000.00       
 - งบลงทุน 954,000.00        -            954,000.00          
 - งบเงินอุดหนุน 282,000    8,826,815.00     -            8,826,815.00       
 - งบรายจ่ายอ่ืน 3,223,700.00     290,000    75,000      90,000      145,000   80,000      38,300      189,600    117,600    45,000      1,070,500   4,294,200.00       
 2. แผนงาน .................. -           -            -         -          -        -                   -          -           -          -         -          -            -                     
 - งบบุคลากร -                   -            -                     
 - งบด าเนินงาน -                   -            -                     
 - งบลงทุน -                   -            -                     
 - งบเงินอุดหนุน -                   -            -                     
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                   -            -                     

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559

31



1

1. ประมาณการรายรับ 31,808,288.59    บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 6,500,829.59 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 2,129,925.59                                 บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 4,370,904 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2559       ท่ีคาดว่าจะได้รับ 25,307,459           บาท
งบบุคลากร 10,497,564 บาท
งบด าเนินงาน 3,898,400 บาท
งบลงทุน 1,695,600 บาท
งบเงินอุดหนุน 6,929,795 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 2,286,100 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 25,307,459        บาท
งบบุคลากร 10,497,564 บาท
 - เงินเดือน 6,866,112 บาท
 - ค่าจ้างประจ า -          บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,631,452 บาท

งบด าเนินงาน 3,898,400 บาท
 -  ปวช. 2,373,250 บาท
 -  ปวส. 1,383,250 บาท
 -  ระยะส้ัน 141,900 บาท

งบลงทุน 1,695,600             บาท
 -  ครุภัณฑ์เคร่ืองกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร 750,000 บาท
 -  ปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 945,600 บาท

งบเงินอุดหนุน 6,929,795 บาท
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 3,477,000 บาท
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน (ทวิศึกษา) 120,000 บาท
 -  ค่าเคร่ืองแบบ 796,500 บาท
 -  ค่าอุปกรณ์ 266,570 บาท
 -  ค่าหนังสือ 1,159,000 บาท
 -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 550,525 บาท
 -  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 310,200 บาท
 -  กิจกรรมฯ อวท. 220,000 บาท
 -  ทุนเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท
 -  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 700,920 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 2,286,100             บาท
 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 319,000   บาท
 - โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 99,000     บาท
ในต่างประเทศ
 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 49,500     บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก



2 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 159,500   บาท
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 88,000     บาท
 - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 1,126,400 บาท
 - โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600   บาท
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600   บาท
 - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 40,000     บาท
 - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ 82,500     บาท
บุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูฯ
 - โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 15,000     บาท



1

หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการขยาย
โอกาศทาง

การศึกษาและ
พัฒนา

3.โครงการหา
รายได้ระหว่างเรียน

4.โครงการลด
ปัญหาการออก

กลางคัน

5.โครงการ
ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน

6.โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน

7.โครงการจัดหา
บุคลากรเพ่ือคืนครู

ให้นักเรียน

8.โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพกา

รอสนครู
อาชีวศึกษา

9.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา

10.โครงการผลิต 
พัฒนา เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู 

คณาจารย์

11.โครงการ
ส่งเสริมการปฏิรูป

อาชีวศึกษา รวมท้ังส้ิน  บกศ.

12,510,564   1,140,000   150,000     193,000     13,993,564   319,000       99,000         49,500         159,500       88,000         1,126,400    117,600       189,600       40,000         82,500         15,000         2,286,100  3,387,732.53   19,667,396.53 
 - งบบุคลากร 10,497,564   -             -            -            10,497,564   192,240          10,689,804     
เงินเดือนข้าราชการ 6,471,312     6,471,312 6,471,312
เงินวิทยฐานะ 394,800       394,800 394,800
เงินประจ าต าแหน่ง -              -                
ค่าตอบพนักงานราชการ 3,631,452     3,631,452 3,631,452
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 192,240          -                
 -  งบด าเนินงาน 1,556,000    605,000      50,000       -            2,211,000     1,483,680       3,694,680       
      - ค่าตอบแทน 316,500       -             50,000       -            366,500       100,000          466,500         
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 300,000       50,000 350,000        350,000         
เงินค่าสอนภาคเทียบโอน -              100,000          100,000         
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ. 16,500         16,500         16,500           
      - ค่าใช้สอย 399,500       100,000      -            -            499,500       423,680          923,180         
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000         50,000        120,000        150,000          270,000         
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -              100,000          100,000         
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -              100,000          100,000         
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000        50,000         50,000           
ค่าจ้างเหมาบริการ 156,000       156,000        156,000         
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 173,500       173,500        73,680            247,180         
          - ค่าวัสดุ 290,000       245,000      -            -            535,000       400,000          935,000         
วัสดุส านักงาน 50,000         50,000        100,000        300,000          400,000         
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000        50,000         100,000          150,000         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000        25,000         25,000           
วัสดุการศึกษา 200,000       70,000        270,000        270,000         
วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000         40,000         40,000           
วัสดุก่อสร้าง 50,000        50,000         50,000           
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต  า) 550,000       260,000      -            -            810,000       560,000          1,370,000       
ค่าโทรศัพท์ 50,000        50,000         5,000              55,000           
ค่าไปรษณีย์ 10,000        10,000         5,000              15,000           
ค่าน้ าประปา 100,000       100,000      200,000        150,000          350,000         
ค่าไฟฟ้า 450,000       100,000      550,000        400,000          950,000         
 - งบลงทุน -              -             -            -            2,605,000     1,400,000        2,605,000       
  3.1 ครุภัณฑ์
    -ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 745,000        745,000         

ส่วนที  3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ผลผลิต โครงการ



2
รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการขยาย
โอกาศทาง

การศึกษาและ
พัฒนา

3.โครงการหา
รายได้ระหว่างเรียน

4.โครงการลด
ปัญหาการออก

กลางคัน

5.โครงการ
ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน

6.โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน

7.โครงการจัดหา
บุคลากรเพ่ือคืนครู

ให้นักเรียน

8.โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพกา

รอสนครู
อาชีวศึกษา

9.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา

10.โครงการผลิต 
พัฒนา เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู 

คณาจารย์

11.โครงการ
ส่งเสริมการปฏิรูป

อาชีวศึกษา รวมท้ังส้ิน  บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

    -ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ 200,000        200,000         
     - ชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองเป็น 360,000        360,000         
    -ชุดครุภัณฑ์ (รถตู้ 16 ท่ีน่ัง) 1,300,000     1,400,000        1,300,000       
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -                
     ………………………………………….. -                
 - งบเงินอุดหนุน 15,000         15,000        -            310,200     6,709,795     6,709,795       
 4.1 อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 310,200 310,200 310,200         
 4.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000         15,000        30,000 30,000           
 4.3อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
   - ค่าหนังสือ 1,159,000 1,159,000       
   - ค่าอุปกรณ์ 266,570 266,570         
   - ค่าเคร่ืองแบบ 796,500 796,500         
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 550,525 550,525         
   - ค่าจัดการเรียนการสอน 3,597,000 3,597,000       
 - งบรายจ่ายอื น 319,000       99,000         49,500         159,500       88,000         1,126,400    117,600       189,600       40,000         82,500         15,000         -           -                 2,188,600       
1.โครงการเตรียมความพร้อม 319,000       319,000         
สู่ประชาคมอาเซียน
2.โครงการความร่วมมือในการ 99,000         99,000           
ฝึกงานนักเรียนนักศึกษาฯ
3.โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 49,500         49,500           
4.โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 159,500       159,500         
5.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 88,000         88,000           
อิสระในกลุ่มผู้เรียน
6.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม 1,126,400     1,126,400       
สร้างเพ่ือชุมชน
7.โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครู 117,600       117,600         
ให้นักเรียน
8.โครงการเร่งประสิทธิภาพ 189,600       189,600         
การสอนครูอาชีวศึกษา
9.โครงการยกระดับคุณภาพ 40,000         40,000           
การจัดการศึกษา
10.โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง 82,500         82,500           
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
11.โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 15,000         15,000           
 - โครงการ -              -             -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           1,000,000       1,000,000       
1. โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามภาระงาน ก าหนดวงเงินไว้ท่ี 1,300,000 (บกศ.)
2. โครงการพัฒนาสาขาวิชา งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน หลังจากหักเงินเดือน+ธุรการ+ประกันสังคม+ค่าสอน ส่วนท่ีเหลือจัดเข้าโครงการ
3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
 - ส ารองเพื อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที 442,000       520,000      100,000      117,200-      8,029,795-     711,813          เงินส ารองฉุกเฉิน



1.ช่ือโครงการ   : โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
2.ผู้รับผิดชอบโครงการสาขางานการบัญชี  
3.ความสอดคล้องกับนโยบาย     :

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ข้อ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

กลยุทธ์ท่ี 1.6 พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย
4.หลักการและเหตุผล     :
                ด้วยแผนกพณิชยการได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ
การเรียนในด้านการจัดท าเอกสารหนังสือราชการและเอกสารประเภทต่างๆ แต่เน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์ดีดจ านวน 60 เคร่ือง 
เกิดความช ารุดไม่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์ได้จึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีด
5.วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเคร่ืองพิมพ์ดีดใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ

6.เป้าหมาย  :
1.ปริมาณงาน เชิงปริมาณ เคร่ืองพิมพ์ดีดได้รับการซ่อมแซมพร้อมใช้งาน

                                                                                  จ านวน 60  เคร่ือง
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการพิมพ์ดีด

7.ระยะเวลาการด าเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.สถานท่ีในการด าเนินงานสาขางานบัญชี   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  วงเงิน   60,000  บาท ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ

11. ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
            ได้มีการซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ จ านวน 60 เคร่ือง ให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
13. การติดตามผลการด าเนินงาน 
     ตรวจสอบผลการด าเนินงานแต่ละช้ันตอนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
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1.ช่ือโครงการ  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขางานการบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขางานการบัญชี  
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน 
นักศึกษาใหม่  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ใหม่จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  ดังน้ัน  
ทางสาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี   เล็งเห็นความส าคัญ  ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ีและหาสถานประกอบการ
ท่ีสมเหมาะและมีคุณภาพ  เพ่ือเข้าร่วมศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการในระบบการเงินและบัญชี   
5. วัตถุประสงค์
  1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคเก่ียวกับการบริหารงานในสถานประกอบการลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง  ท่ีนอกเหนือจากต าหราเรียน
3. เพ่ือให้คณะครู อาจารย์ได้รับประสบการณ์และความรู้ในเร่ืองดังกล่าว

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ      นักเรียน-นักศึกษา สาขางานการบัญชีจ านวน 60 คน ได้ศึกษานอกสถานท่ี
เชิงคุณภาพ  ตู้จัดเก็บเอกสาร เพ่ือจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบมากข้ึน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สถานประกอบการ

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 5,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน-นักศึกษา สาขางานการบัญชี มีใจรักในวิชาชีพท่ีเลือกเรียน
2. นักเรียน-นักศึกษา สาขางานการบัญชี มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2.รายงานผลโครงการ
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1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาการบัญชี
2. ผู้รับผิดชอบ ครูสาขางานการบัญชี
3. สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555   เพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
      มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
      ข้อบ่งช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
       การพัฒนาสถานศึกษาส่ิงส าคัญคือ การท าให้บุคลากรมีความสุขกับการท างาน ท างานด้วยความเสียสละ
และอุทิศเวลาอย่างเต็มท่ี ส่ิงเหล่าน้ีจะบังเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือสภาพแวดล้อมภายในห้องท างานสะอาดเป็นระเบียบ
และไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก แต่สภาพปัจจุบันของห้องพักครูสาขางานการบัญชีติดกับห้องเรียน
5.วัตถุประสงค์
  5.1 เพ่ือจัดท าผนังก้ันห้อง ระหว่างห้องพักครูสาขางานการบัญชีกับห้องเรียนสาขางานการตลาด
  5.2 เพ่ือปรับสภาพของห้องพักครูให้แยกออกจากห้องเรียนอย่างชัดเจน
6. เป้าหมาย
  6.1 เชิงปริมาณ มีการจัดท าผนังก้ันห้องขนาด  10*3 เมตร จ านวน1 ห้อง
  6.2 เชิงคุณภาพ ห้องเรียนกับห้องพักครู แยกออกจากกันด้วยฝาผนังแบบเต็มพ้ืนท่ี 
 ทาสีสวยงามท้ังด้าน หน้าและด้านหลัง
7.ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ระหว่างเดือน ต.ค 59 –ก.ย. 60
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ   ห้องพักครูสาขางานการบัญชี อาคารพาณิชยกรรมช้ัน 3
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
           ใช้เงินงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  วงเงิน   39,000  บา
ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ
11. ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1 มีห้องพักครูท่ีเป็นเอกเทศและมีห้องเรียนท่ีเป็นเฉพาะของสาขางานการตลาด
12.2 ห้องพักครูสาขางานการบัญชีถูกแยกออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับห้องเรียน เป็นผลดีกับท้ังครูท่ีก าลังสอน
13. การติดตามผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบผลการด าเนินงานแต่ละช้ันตอนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา

1.ช่ือโครงการ โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนและผู้สอน
2.ผู้รับผิดชอบโครงการสาขางานการบัญชี
3.ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม) หมวด 6  ว่าด้วยมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555  มาตรา  47-51  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศให้สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใช้มาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ  พ.ศ.  2555  
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาฃีพ
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการและวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคน และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
4.หลักการและเหตุผล

การให้บริการทางการศึกษาท่ีดีจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยบุคลากร
ภายในจะต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันกับภาวการณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเข้า
รับการพัฒนาหรืออบรมตามโอกาสท่ีได้รับ หรือการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากบุคคลภายนอกท้ังจากองค์การภาครัฐบาล

ด้วยสาเหตุน้ีสาขางานการบัญชี จึงได้จัดท าโครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้กับผู้เรียนผู้สอนใน
ความรู้เก่ียวกับบัญชี  ท่ีใช้ในปัจจุบันและมีข้ันตอนท่ีสลับซับซ้อนในทางปฏิบัติและมีการเปล่ียนแปลงบ่อยๆ การได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้จะท าให้ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับความรู้
5.วัตถุประสงค์
1.  จัดอบรมความรู้เก่ียวกับบัญชีทุกประเภทโดยวิทยากร 
2.  พัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้เก่ียวกับบัญชีอย่างท่องแท้และทันสมัย
3.  เพ่ิมกิจกรรมการเรียนให้กับผู้เรียนโดยการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา 2558
สถานท่ีในการด าเนินงาน สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ปริมาณงาน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบัญชี

7.ระยะเวลาด าเนินงานตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8.ข้ันตอนการด าเนินการ
1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.สถานท่ีในการด าเนินงานสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
           ใช้เงินงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ  วงเงิน   5,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ด้วยความสนใจและต้ังใจเรียน
2.  สร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียนและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการติดตามผลเหมือนเดิม
13. การติดตามผลการด าเนินงาน  

1. ช่ือโครงการ :  โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาการบัญชี
3.. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
3.2 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ข้อ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
3.3 พันธกิจท่ี 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน กลยุทธ์ท่ี 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
3.4 ระเบียบองค์การนักวิชาชีพฯ พ.ศ.2557 เป้าหมายท่ี ๒ ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น 
 “คนเก่งและมีความสุข”  แผนท่ี 2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในทุกๆ สัปดาห์และจะต้องมี
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การจัดท าโครงการทางวิชาการเพ่ือให้มีแผนงานของกิจกรรมแต่ละชมรมวิชาชีพได้ปฏิบัติตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีมุมค้นคว้างานวิชาการในสาขางานการบัญชี
5.2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีเคร่ืองใช้ส านักงานในการจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรม
5.3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษาในการจัดท างานภายในสาขางานบัญชี

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ  มุมค้นคว้างานวิชาการและบริการงานวิชาชีพจ านวน 1 ท่ี 
6.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ได้มีการพัฒนาและประสบการณ์ด้านการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมข้ึน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ    ห้องชมรมวิชาชีพบัญชี  อาคารบริหารวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 25,000 บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษามีมุมค้นคว้างานวิชาการในสาขางานการบัญชี
12.2 นักเรียน นักศึกษามีเคร่ืองใช้ส านักงานในการจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินกิจกรรม
12.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการอ านวยความสะดวกในการจัดท างานภายในสาขางานบัญชี

13. การติดตามผลประเมินผล

1. ช่ือโครงการ  โครงการก้ันห้องเรียน สาขาการโรงแรม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริโฉม วิชัย หัวหน้าสาขาการโรงแรม
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย
มาตราฐานการอาชีวศึกษา  

 3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐาน ท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ

แผนจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์

4. หลักการและเหตุผล
    เน่ืองจากสาขาการโรงแรม ยังขาดแคลนห้องปฏิบัติการงานแม่บ้าน ซ่ึงจะมีการเรียนการสอนตามหลักสูตร
 ในรายวิชา 2701 – 2004 งานแม่บ้านโรงแรม ในรายวิชาน้ีนักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เก่ียวกับการท าความสะอาด
ห้องพัก ห้องน้ า และวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดภายในห้องน้ า ห้องนอน และวิธีการปูเตียงอย่างถูกวิธี
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน การสอน ของนักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรม
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2.  เพ่ือใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
6. เป้าหมาย  

นักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เป็นเงิน 30,000 บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค     (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน สาขาการโรงแรม
12.2 ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ  โครงการศึกษาดูงานสาขางานการโรงแรม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิริโฉม  วิชัย 
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย   
    มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
3.1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2555 
     มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการิอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ
     พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพได้มาตราบานสู่สากล
     กลยุทธ์ท่ี 1.4. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาการโรงแรมมีความประสงค์จัดโครงการศึกษาดูงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับความรู้ท่ี
นอกเหนือจากต าราเรียน และเป็นการเสริมอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถน า
ไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์

5.1.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5.2.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง ท่ีนอกเหนือจากต าราเรียน
5.3.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้เลือกเรียนตามความถนัดขอตน

6.เป้าหมาย  คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากต ารา จ านวน 20 คน
7.ระยะเวลาการด าเนิน   ระว่างเดือน มิถุนายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
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8.4 ประเมินผลโครงการ
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย

     ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,500 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค   (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1. ได้รับประสบการณ์จริงนอกเหนือจากต าราภายในห้องเรียน
12.2. มีใจรักในสาขาท่ีตนเองเลือก

13. การติดตามผลประเมิน
13.1. การสังเกต
13.2. ท าแบบประเมินผล
13.3. ภาพถ่าย 

1.  ช่ือโครงการ : จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
2.  ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังน้ี
1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
2. ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดี
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวก
6. ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
7. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพภายในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
พันธกิจท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์

4.  หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนได้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานด้านการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เช่นการจัดการแบบอินทราเน็ต การจัดห้องเรียนอินเตอร์เน็ตและการจัดการเรียน
การสอนผ่านวีดิโอ เป็นต้น เพ่ือเป็นการรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียน
5.  วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการเข้าสู่ห้องเรียน IT สมัยใหม่
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน
3. ใช้รองรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคต

6.  ปริมาณงาน
เชิงปริมาณ : มีห้องเรียนท่ีพร้อมต่อการจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆของอนาคตได้อย่างสมบูรณ์จ านวน ๑ ห้อง
เชิงคุณภาพ : ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธ์ิแก่นักเรียน นักศึกษา
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
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5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีการด าเนินงาน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน  ใช้เงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 461,000 บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.  ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธ์ิแก่นักเรียน-นักศึกษา
2.  ช่วยสนับสนุนครูหรือบุคลากรพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์
3.  มีห้องเรียนท่ีพร้อมต่อการเรียนในรูปแบบต่างๆของอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง

13.  การติดตามและประเมินผล
13.1  การสังเกต
13.2  การสัมภาษณ์
13.3  แบบสอบถาม

1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้
      ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
      มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
      พันธกิจท่ี 1 การจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

          กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย
4.   หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้ังแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมวิชาชีพเช่ือมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพมีกลไก
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
   ดังน้ัน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้ท าโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี เพ่ือเป็นส่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนของครู และให้นักเรียน ได้ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
5.   วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ครูมีส่ือการเรียนการสอนใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
2.   เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากส่ือท่ีทันสมัย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

6.  ปริมาณงาน
1.  เชิงปริมาณ: ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สีจ านวน 1 เคร่ือง
2. เชิงคุณภาพ: นักเรียนและนักศึกษาและครู ได้ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีอุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

7.   ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน  2560
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
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8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน    ใช้เงินด าเนินงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 15,000 บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
       12.1 นักเรียน นักศึกษา และครู มีส่ือการสอนท่ีทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนรู้
       12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากส่ือท่ีทันสมัย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
13.  การติดตามและประเมินผล
       13.1 การสังเกต
       13.2 การสัมภาษณ์
       13.3 แบบสอบถาม

1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือวัสดุฝึก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้
      ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
      มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
      พันธกิจท่ี 1 การจัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

          กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย
4.  หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้ังแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมวิชาชีพเช่ือมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพมีกลไก
   ดังน้ัน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้ท าโครงการจัดซ้ือวัสดุฝึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือเป็นวัสดุ
 อุปกรณ์ ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ได้ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
5.  วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ครูมีส่ือการเรียนการสอนใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากส่ือท่ีทันสมัย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

6.  ปริมาณงาน
1.  เชิงปริมาณ: มีวัสดุฝึกใช้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.  เชิงคุณภาพ: นักเรียนและนักศึกษาและครู ได้ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีอุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

7.   ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.   สถานท่ีในการด าเนินงาน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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10.  งบประมาณในการด าเนินงาน
       ใช้เงินด าเนินงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค(ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
       12.1 นักเรียน นักศึกษา และครู มีส่ือการสอนท่ีทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนรู้
       12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากส่ือท่ีทันสมัย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
13.  การติดตามและประเมินผล
       13.1 การสังเกต
       13.2 การสัมภาษณ์
       13.3 แบบสอบถาม

1.  ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงาน  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆดังน้ี

 1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
 2. ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
3.2 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
 ตัวบงช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ

4. หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเก่ียวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
5.  วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีในด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของครู และผู้เรียน
3.  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงท่ีนอกเหนือจากต าราเรียน

6.  ปริมาณงาน
1. เชิงปริมาณ : ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 80 คน 
2. เชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง 

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560
8.        ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา
10.    งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจัดเป็นค่าวัสดุ วงเงิน 8,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
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11.     ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12.    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีในด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
2.  ครู และผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
3.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงท่ีนอกเหนือจากต าราเรียน

13.    การติดตามและประเมินผล
13.1   การสังเกต
13.2   การสัมภาษณ์
13.3   แบบสอบถาม

1.   ช่ือโครงการ อบรมการติดต้ังและการใช้งานระบบปฏิบัติการ
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.   สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3.1 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3.2  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
  มาตรฐานท่ี 3 เร่ือง ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3. สอดคล้องพันธกิจของวิทยาลัย
  พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
  กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
  กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ

4.   หลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๕ กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจ
เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
และเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน

เน่ืองการการติดต้ังการการใช้งานระบบปฏิบัติการในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความส าคัญ
ต่อการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานเทคโนโลยีส านักงาน ดังน้ันแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เห็นความส าคัญของการติดต้ังและการใช้งานระบบปฏิบัติการ จึงได้จัดท าโครงการอบรมการติดต้ังและการใช้งาน
5.  วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต้ังและใช้งานระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง
2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของครูและผู้เรียน
3.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

6.   ปริมาณงาน
1.  เชิงปริมาณ: ครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 145 คน
2.  เชิงคุณภาพ: ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต้ังและใช้งานระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง

7.   ระยะเวลาด าเนินงาน   เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559
8.   ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.   สถานท่ีในการด าเนินงาน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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10.  งบประมาณในการด าเนินงาน  ใช้เงินด าเนินงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
11.  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
       12.1 ครู นักเรียนและนักศึกษา สามารถติดต้ังและใช้งานระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง
       12.2 ครูและผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
       12.3 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
13.  การติดตามและประเมินผล
       13.1 การสังเกต
       13.2 การสัมภาษณ์
       13.3 แบบสอบถาม

โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานแผนกซ่อมบ ารุง
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานแผนกซ่อมบ ารุง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตราฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ

4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลได้รับตึกใหม่ในการจัดสาขางาน ซ่ึงสภาพตึกใหม่กว้างและยาวมาก
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการก้ันห้องเรียนสาขางาน เพ่ือแบ่งแยกพ้ืนท่ีเรียนและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้เหมาะสม
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้สาขางานมีห้องเรียนท่ีเหมาะสม
5.2. เพ่ือนักเรียน สามารกแยกห้องเรียน และความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย  สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมีห้องเรียนเพ่ิมข้ึนมาอีก ๒ ห้อง
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 22 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ  สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 
160,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  สาขางานซ่อมบ ารุงมีห้องเรียนเพ่ิมอีก ๒ ห้อง
13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม
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1. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเจาะ)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี๔ พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีใช้ในสาขางานมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองท าให้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกลเกิดการช ารุดตามระยะเวลา ประกอบกับมีนักเรียนเข้ามาเรียนในสาขางานค่อนข้างมากท าให้เคร่ืองมือ
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสาขางานเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน 
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้มีเคร่ืองเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.2. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย  สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน ตุลาคม 2559 –  กันยายน 2560
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 

90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
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3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี ๑ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันในการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการจัดซ้ือวัสดุฝึก เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีมีวัสดุท่ีเพียงพอ
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้สาขางานมีวัสดุฝึกท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
5.2. เพ่ือนักเรียนสามารถเรียนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย   วัสดุฝึกประจ าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 22 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 

50,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

นักเรียน นักศึกษา สาขางานซ่อมบ ารุงมีวัสดุฝึกเพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกัด Millong Machine)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี๔ พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
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4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีใช้ในสาขางานมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองท าให้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกลเกิดการช ารุดตามระยะเวลา ประกอบกับมีนักเรียนเข้ามาเรียนในสาขางานค่อนข้างมากท าให้เคร่ืองมือ
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสาขางานเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน 
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้มีเคร่ืองเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.2. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย  สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 

90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกลึง)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี๔ พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีใช้ในสาขางานมีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองท าให้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกลเกิดการช ารุดตามระยะเวลา ประกอบกับมีนักเรียนเข้ามาเรียนในสาขางานค่อนข้างมากท าให้เคร่ืองมือ
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสาขางานเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน 
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้มีเคร่ืองเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
5.2. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
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5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย  สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 

90,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประจ าสาขางาน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
    มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันสาขางานมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีต้องใช้ไฟฟ้าในการท างานอยู่มาก แต่สภาพไฟฟ้าภายในสาขางาน
ค่อนข้างมีปัญหาเพราะเป็นการลากต่อตามจุดซ่ึงแต่ละจุดมีการจ้ ากันเยอะมาก ท าให้เกิดปัญหาในการเดินเคร่ือง
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสาขางานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน
และการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาในสาขางาน
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือให้สาขางานมีระบบไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัย
5.2. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย   สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมีระบบไฟฟ้าท่ีได้มาตราฐาน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
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8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 

50,000  บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค  ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

สาขางานมีระบบไฟฟ้าท่ีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์  หาญอาษา หัวหน้าสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
      มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันในการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาจ าเป็นต้องมีการน านักเรียนไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการต่างๆเพ่ือให้นักเรียนรู้แนวทางหรืออนาคตในการเรียนในสาขางาน
ด้วยเหตุน้ีทางสาขางานจึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานนกเรียน นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับนักเรียนในการเรียนในสาขางาน
5. วัตถุประสงค์

5.1. เพ่ือให้สาขางานมีความรู้เก่ียวกับสาขางานท่ีเรียน
5.2. เพ่ือนักเรียน ตัดสินใจเก่ียวอนาคต หลังการเรียนจบว่าจะท างานท่ีไหน
5.3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
สาขางานมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมีห้องเรียนเพ่ิมข้ึนมาอีก 2 ห้อง
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 22 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 

3,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

นักเรียน นักศึกษา สาขางานซ่อมบ ารุงได้ศึกษาดูงานในสถานประการจริง
13. การติดตามผลประเมินผล    แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงโรงฝึกงานสาขางานติดต้ังไฟฟ้า
2. ผู้รับผิดชอบโครงการสาขางานติดต้ังไฟฟ้าไฟฟ้า
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ 
4. หลักการและเหตุผล
  สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนด

ดังน้ันจึงมีความต้องการท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
5. วัตถุประสงค์    

5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีโรงฝึกงานติดต้ังไฟฟ้าท่ีสามารถใช้งานได้
5.2  เพ่ือให้โรงฝึกงานติดต้ังไฟฟ้ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ   - นักเรียน นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 112 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ  - ครู นักเรียน และนักศึกษามี โรงฝึกงานติดต้ังไฟฟ้า 1 ห้อง

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน ตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 ด าเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ 
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีในการด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน 
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็น วงเงิน 25,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษามีโรงฝึกงานติดต้ังไฟฟ้าท่ีสามารถใช้งานได้
12.2 นักเรียน นักศึกษามีโรงฝึกงานติดต้ังไฟฟ้ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
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1. ช่ือโครงการ ห้องซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
2. ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ 
4. หลักการและเหตุผล
  สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ 
5. วัตถุประสงค์    

5.1  เพ่ือให้มีห้องท่ีใช้ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
5.2 เพ่ือให้มีบริเวณเก็บเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีชุมชนน ามาซ่อมอย่างเป็นระเบียบ สามาถตรวจสอบได้

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ   - นักเรียน นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน112 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ  - ครู นักเรียน และนักศึกษามี ห้องซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองมือ 1 ห้อง

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน ตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 ด าเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ 
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีในการด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน 
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็น วงเงิน 30,000 บาท 
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษามีห้องซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองมือ 1 ห้อง
12.2 สาขางานไฟฟ้าก าลังมีบริเวณเก็บเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีน ามาซ่อม 

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ จัดซ้ือวัสดุตู้สวิตส์บอร์ด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ 
4. หลักการและเหตุผล
  สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ 
5. วัตถุประสงค์    

5.1  เพ่ือให้มีบริเวณโชว์ส่ิงประดิษฐ์ผลงานนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพ่ือให้มีบริเวณเก็บวัสดุท่ีใช้ประกอบผลงานส่ิงประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษา

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ   - นักเรียน นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 112 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ  - ครู นักเรียน และนักศึกษามี ห้องโชว์ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ 1 ห้อง

7. ระยะเวลาการด าเนินงานตุลาคม ๒๕๕๘ - ตุลาคม ๒๕๕๙
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 ด าเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ 
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีในการด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน 
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็น วงเงิน 30,000 บาท 
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษามีบริเวณโชว์ส่ิงประดิษฐ์ผลงานนักเรียน นักศึกษา
12.2 นักเรียน นักศึกษามีบริเวณเก็บวัสดุท่ีใช้ประกอบผลงานส่ิงประดิษฐ์นักเรียน นักศึกษา

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์

1.   ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือตุ้เก็บกระจกบานเล่ือน (จ านวน 12 ตู้)
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3.   ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.   หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิขาชีพช้ันสูง ซ่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการแข่งขันทักษะในวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.   วัตถุประสงค์
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5.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ท างานโดยตรงแก่นักเรียน - นักศึกษา 
5.2 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน - นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาต่อไป
5.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

6.   เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ     โครงการจัดซ้ือตู้เก็บกระจกบานเล่ือน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ท างานโดยตรงแก่นักเรียน - นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกช้ันปี
6.2.2 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน - นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาต่อไป
6.2.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

7.    ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2/2559
8.    ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.     สถานท่ีด าเนินโครงการ ณ สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 50,000 บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ท างานโดยตรงแก่นักเรียน - นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกช้ันปี
12.2 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน – นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาต่อไป
12.3 เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล      แบบสอบถาม

1.    ช่ือโครงการ:  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
2.    ผู้รับผิดชอบโครงการ:   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3.    ความสอดคล้องกันนโยบาย :
       3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  หมวด 6 ว่าด้วย
               มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐาน  
               การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
         3.2. มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ข้อ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
               และบุคลากรทางการศึกษา
         3.3. พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
               กลยุทธ์ท่ี 1.4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
4.   หลักการและเหตุผล :
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในเร่ืองของการให้นักศึกษาเรียนอาชีวะจบการศึกษาแล้ว
แล้วมีงานท าสามารถประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ดังน้ัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิสก์ จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2559
ซ่ึงจะน านักศึกษาไปศึกษาดูงานท่ีบริษัท ที พี ไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
5.    วัตถุประสงค์  :
1. เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับแผงควบคุมอุปกรณ์และหลักการท างานของเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้จากประสบการณ์จริง ท่ีนอกเหนือจากต าราเรียน
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3. เพ่ือให้คณะครู-อาจารย์ได้น านักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.  เป้าหมาย  :
สถานท่ีด าเนินโครงการ   บริษัท ที พี ไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)
ปริมาณงาน                    นักเรียน ระดับช้ัน ปวช . และ ระดับช้ัน ปวส. สาขางานก่อสร้าง  พร้อมด้วยครู            
                                  ประจ าสาขา   3 คน รวมท้ังส้ิน   คน
 - นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  40  คน
 - นักเรียน ระดับช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  20  คน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  สัปดาห์ท่ี 2 ของ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560
8.ข้ันตอนการด าเนินงาน  

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 ด าเนินงานตามโครงการ
8.5 ประเมินผลโครงการ 
8.6 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. งบประมาณในการด าเนินงาน
    ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 6,000 บาท

10.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
11.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
         1. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
          2.. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
12. การติดตามผลประเมินผล

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. แบบสอบถาม

1.   ช่ือโครงการศ่อมแซมครุภัณฑ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
4.   หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน การอธิบายเน้ือหาในบทเรียนจ าเป็นต้องใช้กระดานไวท์บอร์ดเพ่ือเขียนอธิบาย เพราะการอ่าน
ในหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ หรือการอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีนักเรียน 
5.  วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์
5.2 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเรียน การสอน

6.   เป้าหมาย
    6.1 เชิงปริมาณ
      กระดานไวท์บอร์ดติดต้ังในห้องเรียน จ านวน ๓ ห้องเรียน

6.2 เชิงคุณภาพ
     กระดานไวท์บอร์ดท่ีติดต้ังครูผู้สอนใช้อธิบายเน้ือหารายวิชาให้ผู้เรียนเข้าใจดีข้ึน
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
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8.   ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.   สถานท่ีด าเนินโครงการณ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  10,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 กระดานไวท์บอร์ดติดต้ังในห้องเรียน จ านวน ๓ ห้อง
12.2 ครูผู้สอนใช้กระดานไวท์บอร์ดอธิบายเน้ือหาในบทเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจย่ิงข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1   ช่ือโครงการ โครงการอบรมซ่อมเคร่ืองรับโทรทัศน์ LCD LED
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.   หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ซ่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ดังน้ันทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จึงได้เรียนเชิญผู้มีความรู้และเช่ียวชาญจากประสบการณ์ท างานโดยตรง 
5.   วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกช้ันปี ได้รับความรู้  ความเข้าใจใน 
      เน้ือหาวิชาจากผู้เช่ียวชาญจากประสบการณ์ท างานโดยตรง
5.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
5.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

6.  เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ    โครงการอบรมทางวิชาการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษา ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกช้ันปี มีความรู้  ความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาท่ีเรียน 
6.2.2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
6.2.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน
7.   ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2/2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
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8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ ณ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  20,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกช้ันปี มีความรู้ 
        ความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน
12.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
12.3 เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ  สอน 108 อาชีพ ปีงบประมาณ 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานท่ี 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝีกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.6 ระดับของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 
พันธกิจท่ี 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ ท่ี 13 สร้างเครือข่าย สอนอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน
กลยุทธ์ ท่ี 14 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน
กลยุทธ์ ท่ี 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันน้ี ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลมีความประสงค์ท่ีจะให้ นักเรียน นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ
3. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถน าไปประกอบอาชีพได้

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 25560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
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3. ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี  

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน  50,000.- บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 

11. ปัญหาและอุปสรรค
 (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริม
2. ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2560 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 4    ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งช้ีท่ี    4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจท่ี 4  ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชีพสู่ชุมชน  
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fixit Center) เพ่ือให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชน ให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเคร่ืองมืออุปกรณ์
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้บริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์
2. เพ่ือให้บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
3. เพ่ือจัดการสอน 108 อาชีพ ให้กับผู้สนใจ
4. เพ่ือรับบริจาค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า น ามาซ่อม ส่งมอบให้กับผู้ขาดแคลน
5. เพ่ือการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 คน
เชิงคุณภาพ  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน:

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
เทศบาลต าบลมวกเหล็ก,องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ,องค์การบริหารส่วนต าบลล าสมพุง,

องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สนผ.  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)

11. ปัญหาและอุปสรรค
 (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา  ได้หารายได้ระหว่างเรียน 
2. นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ และความเช่ือม่ันในการออกไปปฏิบัติงานจริง 
3. ประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ โครงการป้องกันส่ิงเสพติดในสถานศึกษา (อบรมป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตร  
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  เพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียง
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ท่ีทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
จะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากส่ิงเสพติดและอบายมุกต่างๆ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
5.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 -  สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 -   ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าทางศาสนา ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 -  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า
 -  ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานมาให้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

ด าเนินการเดือน ตุลาคม 2559  – เดือน กันยายน   2560
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน  

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
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8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ  อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค  ( ไม่มี )
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
12.2  สถานศึกษามีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
12.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ โครงการช่วยเหลือคนพิการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตร 
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  เพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพการบริหารความเส่ียง
4. หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ท้ังน้ีเพราะ
ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ

พฤติกรรมท่ีไม่พ่ึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี เท่ียวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม ส่ือลามก
อนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม 
5.2 เพ่ือให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือน
5.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
5.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ีปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม 
5.5 เพ่ือสถานศึกษา มีการด าเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาความรู้และค่านิยม

6.. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน 200  คน
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   นักศึกษารู้ถึงโทษของยาเสพติด
7.. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

ด าเนินการเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
8..  ข้ันตอนการด าเนินงาน  

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
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9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ  อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

25,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค  ( ไม่มี )
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด
12.2  สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์

1. ช่ือโครงการ อาชีวะอาสา“เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์”  ประจ าปี 2560        
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 4    ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งช้ีท่ี    4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจท่ี 4  ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 15 ขยายโอกาสทางการศึกษา และฝึกอบรมวิชีพสู่ชุมชน  
4.  หลักการและเหตุผล

กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการในศูนย์อาชีวศึกษา/หน่วยอาชีวะอาสา 
นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการฝึกฝนทักษะ  
ความช านาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพ่ิมเติมจากสถานประกอบการยังช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถ 
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถท่ีใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอ่ืนๆ
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ นอกสถานท่ีให้กับนักเรียน 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ท างานเป็นทีม
4. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตส านึกเร่ืองของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกันอุบัติเหตุ

6. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs.) 
6.1 เชิงปริมาณ  มีรถเข้ารับการบริการ  จ านวน 150 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
    ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีด าเนินการ
     บริเวณป๊ัมฺBP ขาข้ึนอ.ปากช่อง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ติดถนนมิตรภาพ)
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย

 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สนผ. (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ)
11.  ปัญหาและอุปสรรค
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(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ 
12.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง
12.3  ผู้ท่ีได้รับบริการได้ตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
    มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ทุกวันท่ี 1 กรกฎาคม ของปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซ่ึงลูกเสือเนตรนารีวิสามัญจะต้องปฏิบัติกิจกรรม
สวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 
        ดังน้ัน เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและสวนสนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดท าโครงการข้ึน 
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการสวนสนาม 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญได้แสดงออกถึงความเป็นระเบียบวินัย และสวนสนาม
3.  เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ จ านวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  1 กรกฎาคม 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
4.. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
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วงเงิน  5,000.-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.  ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ได้ตระหนักถึงและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ
2.  ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ มีความเป็นระเบียบวินัย 

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี  ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
     มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
    ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
     พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4.หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในวิชากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เป็นกระบวนการหน่ึงในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม มีบุคลิกภาพและเจตคติท่ีเหมาะสม และเพ่ือเสริมกิจกรรมให้รู้จักสังเกตเข้าใจธรรมชาติ มีความอดทน รับผิดชอบ 
5.วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
2. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีทักษะการสังเกต จดจ า  การใช้มือ  เคร่ืองมือ  การแก้ปัญหาและทักษะในการท างาน
3. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ  อดทน  เช่ือม่ันในตนเอง  ระเบียบวินัย 
4. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเร่ืองของธรรมชาติ
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 300 คน
เชิงคุณภาพ  ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อยู่ในระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
     เดือน  กันยายน 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

11.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน  5,000.-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบ วินัย มีความประพฤติเรียบร้อย
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2. นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงระเบียบ และการปฎิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
     มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
     มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
      พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ทุกวันท่ี 25 พฤศจิกายน ของปี “วันวชิราวุธ”  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 6   พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจส าคัญๆ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย ทรงเป็นผู้
ริเร่ิมก่อต้ังกิจการเสือป่าและ ลูกเสือเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง
ดังน้ันกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงต้องปฏิบัติ กิจกรรมร่วมวางพวงมาลา สักการะ
และถวายบังคมท่ีพระบรมฉายาลักษณ์   ณ หอประชุมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ร่วมวางพวงมาลา สักการะและถวายบังคม ท่ีพระบรมฉายาลักษณ์  

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จ านวน 300 คน
เชิงคุณภาพ  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมร าลึกใน

                              พระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

  เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน  2,000.-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนท่ีเป็นลูกเสือวิสามัญ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  แด่

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เยาวชนท่ีเป็นลูกเสือวิสามัญ เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
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13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
    มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
     มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
      พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหน่ึงในกลุ่มกิจกรรม
เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
2.  วัตถุประสงค์
1.   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
     ร่วมกับผู้อ่ืน
2.   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญ เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3.   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติม
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ จ านวน 300 คน
เชิงคุณภาพ  1. ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน

            2   ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

       เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
 ค่ายลูกเสือพรมวัฒนาแคมป์  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน  20,000.-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ
2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติม

13. การติดตามผลประเมินผล
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1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
    มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
     มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
      พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหน่ึงในกลุ่มกิจกรรม
เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน 
5.  วัตถุประสงค์

1.   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
     ร่วมกับผู้อ่ืน

2.   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญ เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3.   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติม

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ   จ านวนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จ านวน 16 คน
เชิงคุณภาพ  

            1. ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
2   ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
       เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2558

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน  30,000.-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ
2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติม
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13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
ประจ าปีการศึกษา 2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
     มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
      พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ

กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน / กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
จึงได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ึน น้ัน
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 วิทยาลัยฯจึงขอเสนอโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือรับทราบความต้องการและแนวความคิดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพ่ือน าความเห็นและแนวความคิดต่างๆ มาปรับปรุงระบบการจัดการ และวิธีปฏิบัติงาน
5.4 เพ่ือรวบรวม จัดท าผลงาน ด้านคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ

ผู้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน ๔๐  คน
2. เชิงคุณภาพ     

งานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษามีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานลูกเสือ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   วันท่ี 1  ตุลาคม –20  ธันวาคม  2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4 จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5 ด าเนินงานตามโครงการ
8.6 ประเมินผลโครงการ 
8.7 สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ณ ห้องประชุม 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
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12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1 มีขวัญก าลังใจให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดีย่ิงข้ึน
12.2 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญรับทราบความต้องการและแนวความคิดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12.3 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญได้น าความเห็นและแนวความคิดต่างๆ มาปรับปรุงระบบการจัดการ และวิธีปฏิบัติงาน
12.4 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญได้รวบรวม จัดท าผลงาน ด้านคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงานลูกเสือ
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2558
13.2 สรุปผลการประเมินงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2558   
13.3 รูปถ่าย

1.      ช่ือโครงการโครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2559
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด
3.   ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ      
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ   
พันธกิจท่ี  1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี  4  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ท่ี  6  พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย
4.  หลักการและเหตุผล

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
มาตรา 24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่าน้ัน 
หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย

การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา  การสนองตอบ 
 และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์
ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1  เพ่ือจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ
6.  เป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ
  6.2.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ไม่น้อยกว่า 50 %
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ
7  ระยะเวลาด าเนินงาน1 มิถุนายน 2559 – 31  สิงหาคม 2559
8  ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1    จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2    จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3    ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4    จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5    ด าเนินงานตามโครงการ
8.6    ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
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9.   สถานท่ีด าเนินโครงการ อาคารวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน   
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      วงเงิน 8,500.-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ)             
11  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.1  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1.      ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรีย 15 ปีอย่างมีคุณภาพ       
                                ประจ าภาคเรียนท่ี  2/2559
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
3.      ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ      
                     สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน    
                     ศูนย์วิทยบริการ
     พันธกิจท่ี  1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

กลยุทธ์ท่ี  4  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ท่ี  6  พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย

4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี 

เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในหัวข้อสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ       
5.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช . มีหนังสือเรียนทุกรายวิชา  100 %
6.2. เชิงคุณภาพ  นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช . มีหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียน  
      ฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
6  ระยะเวลาด าเนินงาน    สิงหาคม  2559 –  กุมภาพันธ์  2560
7  ข้ันตอนการด าเนินงาน
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

8.1    จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2    จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3    ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4    จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5    ด าเนินงานตามโครงการ
8.6    ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9   สถานท่ีด าเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10       งบประมาณในการด าเนินงาน      600,000      บาท

โครงการท่ี  39



11       ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12       ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.1  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม
          ภาพถ่าย

1.      ช่ือโครงการโครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ       
                     ประจ าภาคเรียนท่ี  1/2560
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
3.      ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
       3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
      3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
       ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ      
                       สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน    
                       ศูนย์วิทยบริการ
     พันธกิจท่ี  1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

กลยุทธ์ท่ี  4  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ท่ี  6  พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ
4.      หลักการและเหตุผล

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี 
งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงมีความประสงค์เสนอโครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ       
5.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

6.  เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช . มีหนังสือเรียนทุกรายวิชา  100 %
6.2. เชิงคุณภาพ  นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช . มีหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียน  

      ฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
7.      ระยะเวลาด าเนินงาน1 สิงหาคม  2559 – 30 กุมภาพันธ์  2560
8.      ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1    จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2    จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3    ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4    จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5    ด าเนินงานตามโครงการ
8.6    ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการท่ี  40



9  สถานท่ีด าเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10  งบประมาณในการด าเนินงาน      600,000      บาท
11  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

12.1  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

          ภาพถ่าย

1.      ช่ือโครงการโครงการจัดซ้ือหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  (วารสาร นิตยสาร นิยาย)
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
3.      ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
       3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
       3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ      
                 สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน    
                 ศูนย์วิทยบริการ
     พันธกิจท่ี  1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล

กลยุทธ์ท่ี  4  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธ์ท่ี  6  พัฒนาส่ือให้มีความทันสมัย

4. หลักการและเหตุผล
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 

มาตรา 24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่าน้ัน 
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา  การสนองตอบ

  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  
5. วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ
5.2    เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

6  เป้าหมาย
6.2 เชิงคุณภาพ
  6.2.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าใช้บริหารห้องสมุด
          ไม่น้อยกว่า 50 %
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ
7      ระยะเวลาด าเนินงาน1 มิถุนายน  2558 – 30 กันยายน 2559
8      ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1    จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2    จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3    ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4    จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5    ด าเนินงานตามโครงการ
8.6    ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการท่ี  41



9   สถานท่ีด าเนินโครงการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10   งบประมาณในการด าเนินงาน      10,000      บาท
11  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.1  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
12.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม
          ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  การแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
 กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
๔. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ท าเป็น
 อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา – กรีฑา
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 760 คน เข้ากิจกรรม
เชิงคุณภาพ  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
บริเวณสนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน   50,000   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสร้างพลังรักโลก
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง

พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความยากล าบาก เช่น การเกิด
ภาวะน้ าท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน จึงได้
จัดท าโครงการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ข้ึนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. เพ่ือช้ีน าให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันบ ารุงรักษาต้นไม้ ท่ีปลูกไว้ตามสถานท่ีต่างๆ โดยพร้อมเพรียง
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญของการบ ารุงรักต้นไม้ท่ีปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน 3,000 -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตส านึกในด้านการรักส่ิงแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีมากข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
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1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย
 และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีจะท าในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีส าคัญท่ีมีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรม
ท่ีแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิวิชาความรู้
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความส านึกในความเมตตาของคณะครู อาจารย์ ท่ีจะให้ความรู้ วิทยาการ
ต่างๆ ให้ และยังเป็นการรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีส าคัญ ฝ่ายพัฒนาฯ จึงจัดโครงการไหว้ครู
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีปฏิปทาน่าเล่ือมใสอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน จ านวน 600 คน
เชิงคุณภาพ  เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู นักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน  2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 25,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
2. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของไทย
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึกท่ีดีงามต่อครูบาอาจารย์
4. ครูและนักเรียน นักศึกษา เกิดความรักความผูกพันท่ีดีต่อกัน
5. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความคิด มีความคิดสร้างสรรค์

13. การติดตามผลประเมินผล
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1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการ BIG CLEANNING DAY ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตส านึกท่ีดีในเร่ืองการประหยัด และ
ความสะอาดน้ัน จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย ในขณะเดียวกันบุคลากรครู
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัดสถานท่ีให้เอ้ือต่อการใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. เพ่ือแยกส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นให้ขจัดออกไป
3. เพ่ือจัดวางของท่ีจ าเป็นให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน
4. เพ่ือท าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
5. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน ทุกช้ันปี จ านวน 600 คน 
เชิงคุณภาพ  นักเรียน- นักศึกษา ท าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช้ให้สะอาด

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 25560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน        .- 10,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เอ้ือต่อการใช้งาน
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการวิถีธรรมวิถีพุทธ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ 
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

4. หลักการและเหตุผล
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ให้แก่ทุกคน เพราะสามารถเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวกล่อม

เกลาจิตใจให้คนลดความเห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยกว่าตน ศาสนาทุกศาสนา มีเป้าหมายอันเดียวกัน คือปฏิบัติแล้วได้
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส านึกในการท าความดี และมีเจตคติท่ีดี ในทางพระพุทธศาสนา
2. เพ่ือใช้หลักค าสอนของศาสนาเป็นปัจจัยในการช าระความเห็นแก่ตัวให้ลดลงไป
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
4. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
5. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้ร่วมท าบุญตักบาตรร่วมกัน

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  ได้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน  500-   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีในกิจกรรมทางศาสนา
2. นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของหลักศาสนาพุทธ
3. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  แห่เทียนจ าน าพรรษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
1. ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 3.1 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตราฐานและปรับปรุงคุณภาพ การศึกษามาตราฐาน 47-51
2.  มาตราฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
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3. นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกท้ังหลักทางพระพุทธศาสนาเ
เป็นแบบแห่งจารีตประเพณียึดถือปฎิบัติจนปัจจุบัน ดังน้ันเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมยกระดับ คุณธรรมประจ าตน
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา
2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังในให้ครู บุคลากรและนักเรียน ใฝ่กระท าความดี
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร จ านวน 50 คน
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางาน จ านวน 600 คน
เชิงคุณภาพ  เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู  นักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
   กรกฎาคม  2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 20,000  บาท  
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเทศกาลวันเข้าพรรษา
2. คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลวันเข้าพรรษา
3. คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีก าลังใจใฝ่กระท าความดี
4. คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะ
13. การติดตามผลประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการ “ท าความดี  จิตอาสา”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 5 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
ตัวบ่งช้ีท่ี 51 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
ข้อก าหนดท่ี 5.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน

พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล

จิตอาสาคือ ผู้ท่ีมีจิตใจเป็นผู้ให้ อาจจะเป็นการให้ส่ิงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงการ แรงสมอง 
ซ่ึงเป็นการเสียสละส่ิงท่ีตนมี แม้กระท่ังเวลา เพ่ือเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ให้แก่ส่วนรวม

โครงการท่ี  48



งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหน่ึง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอ้ือเฟ้ือ หันมา
ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน เพราะงานจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีให้เยาวชนได้หันมาท าความเข้าใจในตนเองและสังคมเพ่ิมมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. เพ่ือส่งเสริมและฝึกกิจกรรมสาธารณอย่างต่อเน่ือง

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 500 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  ได้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ สามารถอยู่ในสังคมได้

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน  -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตามหลักธรรมาภิบาล

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการท าความสะอาดแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าน้ัน มีบริบทต่างๆ ในการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและประชาชน 
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวและชุมชน สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าดู
2. เพ่ือลดปริมาณขยะ ของเสีย ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน
3. เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกัน
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6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา แหล่งท่องเท่ียวและชุมชนมีความสะอาดมากข้ึน

๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
น้ าตกมวกเหล็ก 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน 1,000  -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตส านึกในด้านการรักส่ิงแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีมากข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ  โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

4. หลักการและเหตุผล
นับต้ังแต่พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติให้แก่ประชาชน น่ันคือ การเดินทางสายกลาง
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
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1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน 10,000  -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  ปฐมนิเทศและค่าย  คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันน้ีเป็นท่ียอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี จนก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงหลายด้าน  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากข้ึน 
5. วัตถุประสงค์
1.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ
3.เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
4.เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อ่ืนในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 338 คน 
เชิงคุณภาพ  นักเรียน- นักศึกษา ท่ีผ่านการเข้าค่ายพุทธรรม แล้วเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี มีสัมมาคารวะ 

มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีสภาพจิตใจท่ีดีข้ึน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

วันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
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3. ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 55,600.- บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักพิธีกรรมทางพระศาสนา
3.  นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
4.  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางวิทยาลัยฯ
5.  นักเรียน นักศึกษา มีศรัทธาความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามากข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอดี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

๔. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้

แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้”
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559                                                                                                      

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
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5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
วงเงิน 10,000  -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียน นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้”

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการพฤกษศาสตร์วิทยาลัยฯ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเก่ียวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืนและต้นไม้
2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน และพืชหายาก
3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในวิทยาลัยให้มากข้ึน
4. เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน                                                                                                                                             
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ           สัปดาห์ท่ี 1 – 2 ของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
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วงเงิน 10,000 -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างจิตส านึกในด้านการรักส่ิงแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีมากข้ึน

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการพืชผักสวนครัวเรากินได้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

๔. หลักการและเหตุผล
พืชผักสวนครัวหรือผักริมร้ัว เป็นพืชผักท่ีปลูกง่ายและมีสรรพคุณทางยา เป็นพืชสมุนไพรไทยมีคุณค่าทางโภชนาการ 

และมีคุณประโยชน์ในการป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีมากมายหลายชนิด 
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกตร
3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน 3,000  -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ลดรายจ่ายในครัวเรือน
2. นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร
3. นักเรียน นักศึกษา น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

13. การติดตามผลประเมินผล
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1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการวันปิยมหาราช
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ดวยในวันท่ี 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช เพ่ือได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 พระปิยมหาราช และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือปลูกฝังให้ครูและเจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าของรัชกาลท่ี 5
3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 23  ตุลาคม  2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ณ ท่ีว่าการอ าเภอมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงิน 1,000 บาท  

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา มีความกตัญญูกตเวทีระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา มีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดท ากิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3 ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
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3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ดวยในวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ดั
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 600 คน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 4 ธันวาคม  2558 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงิน 17,000 บาท    

(ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
              -ไม่มี-
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  12 สิงหามหาราชินี ประจ าปี 2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
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ดวยในวันท่ี 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันท่ีชาวไทยท้ังชาติรวมกันแสดงความจงรักภักดี ตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ 
ระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพของพระองคทาน พสกนิกรชาวไทย ประชาชนทุกหมูเหลา
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 600 คน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 11  สิงหาคม  2559 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน /ด าเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงิน 17,000 บาท   

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
              -ไม่มี-
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
3. ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

4. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต

แก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเห็นความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ด้านแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจ
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีต่างๆ
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. เป้าหมาย
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เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 600 คนเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา น าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
จังหวัดนครนายก 

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วงเงิน 30,000  -   บาท  (ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
3. นักเรียน นักศึกษา ด าเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13. การติดตามผลประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ ออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2560
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการงานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตราฐานการอาชีวศึกษา  
 3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.

3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน

4.  หลักการและเหตุผล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ส านักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ครู อาจารย์และผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหาวิธีการแก้ปัญหานักเรียนไม่มาเรียน  ผลการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์  การขาดเรียนบ่อยๆ   ออกกลางคัน  ใช้สารเสพ ติด  และมาเรียนสาย
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู อาจารย์

6. เป้าหมาย 
เย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา  100% 

7. ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2559
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8. ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีด าเนินการ
ท่ีอยู่อาศัยนักเรียน นักศึกษา

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เป็นเงิน 18,000 บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สามารถช่วยเหลือ
         แก้ไขปัญหาได้อย่างน้อย ร้อยละ 60
12.2 ครูทราบถึงปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล

12.3 มีความร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา
13  การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ ศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนปีการศึกษา 1/2560
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตราฐานการอาชีวศึกษา  
 3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.

3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน

4.  หลักการและเหตุผล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ส านักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ทางส านักติดตามได้มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาจัดท า
โครงการดังกล่าว  
5. วัตถุประสงค์

1.เพ่ือคัดกรองนักเรียน นักศึกษา 3 กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มปกติ
2. เพ่ือให้ครู อาจารย์ทราบถึงสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือหาทางแก้ไข
3. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
4. เพ่ือลดการออกกลางคัน 

6. เป้าหมาย 
ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ตามประเภทกลุ่ม 100%

7. ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2559
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8. ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีด าเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เป็นเงิน 10,000บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 หาทางแก้ไขให้ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีมีปัญหา
12.2 ลดการออกกลางคันของนักเรียน – นักศึกษา

12.3 มีความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียนในการแก้ไขปัญหา
13  การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ พบนักเรียนนักศึกษา (Home room) ปีการศึกษา1/2560
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตราฐานการอาชีวศึกษา  
 3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.

3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน

4.  หลักการและเหตุผล
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ส านักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้เกิดสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอบอุ่นใจเกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
2. เพ่ือให้ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดและแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ระบายความคับข้องใจ
3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ
5. เพ่ือนักเรียน นักศึกษา มีความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกันเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย
6. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทน้าท่ีความรับผิดชอบของตน
7. เพ่ืองานบริหารการศึกษาด าเนินไปด้วยดีนักเรียน นักศึกษารู้จักและเข้าใจให้ร่วมมือกับวิทยาลัย

6. เป้าหมาย 
1.ครูท่ีปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษา (Home room) ในท่ีปรึกษา สัปดาห์ละ 1 คร้ังต่อปีการศึกษา
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7. ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีด าเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เป็นเงิน 10,000บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูท่ีปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอบอุ่นใจเกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือ
12.2 ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดและแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ระบาย
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ และมีทักษะในการท างานร่วมกันเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
12.4 นักเรียน นักศึกษา มีจ านวนท่ีออกกลางคันลดลง
13  การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบการพบนักเรียนนักศึกษา
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ ติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการงานครูท่ีปรึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาการระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานครูท่ีปรึกษาและระบบออนไลน์ข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วเหมาะสม

กับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมกับงานท่ีเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
5. วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของครู
2.  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
3.  เพ่ือให้งานครูท่ีปรึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย

1.  เชิงประมาณ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด
2.  เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน
ระหว่างเดือน ตุลาคม  2559 – เดือนกันยายน 2560
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8. ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีในการด าเนินงาน
ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นเงิน  27,200  บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
11.  ปัญหาและอุปสรรค

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. งานครูท่ีปรึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

13. การติดตามผลและประเมินผล
1.  แบบสอบถาม
2.  ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดท าสมุดมอบหมายหน้าท่ี และแนวทางปฏิบัติของครูท่ีปรึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานครูท่ีปรึกษา
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย
มาตราฐานการอาชีวศึกษา  
 3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.

3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐาน ท่ี  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน

พันธกิจท่ี 4 ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน 
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน ทางงานครูท่ีปรึกษา
จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญน้ี จึงได้มีการจัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทุนทรัพย์ในการเรียนจนจบหลักสูตร
2.  เพ่ือให้เด็กท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์มีสิทธิเท่าเทียมกัน

6. เป้าหมาย  
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

7. ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.3 ด าเนินงานตามโครงการ
8.4 ประเมินผลโครงการ

9. สถานท่ีด าเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เป็นเงิน 6,200 บาท 

11.  ปัญหาและอุปสรรค
       (ไม่มี)

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกคนมีโอกาสในการศึกษา

12.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา จบตรงตามลักสูตร
13  การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
   พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
   กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ  ปวช .  และระดับ  ปวส.  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  (สอศ.)  และเพ่ือให้การเรียนของนักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัติในการท างานของสถานประกอบการ

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ    ผู้เข้าร่วมงาน  76 คน
2.  เชิงคุณภาพ              นักศึกษามีความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

วันท่ี 1 – 30 เดือนตุลาคม  2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สถานประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
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11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัติในการท างานของสถานประกอบการ

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
   พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
   กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ  ปวช .  และระดับ  ปวส.  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  (สอศ.)  และเพ่ือให้การเรียนของนักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา  เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัติในการท างานของสถานประกอบการ

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ    ผู้เข้าร่วมงาน  250  คน
2.  เชิงคุณภาพ        นักศึกษามีความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ

๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี 1 - 30  เดือนพฤษภาคม  2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000.-บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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12.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ
12.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้กฎระเบียบปฏิบัติในการท างานของสถานประกอบการ

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
      3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
     3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
        ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ี  
                    มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
  พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
   กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ  และระบบทวิภาคี  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  เพ่ือผลิตช่างฝีมือท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
และตลาดแรงงาน  
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือติดตามการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพ่ือซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษากับครูฝึก
5.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความต้ังใจในการฝึกงาน

6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ นักศึกษาฝึกงานท่ีออกฝึกงานในสถานประกอบการ จ านวน ๑๔๐ คน
2. เชิงคุณภาพ      นักศึกษาปฎิบัติอยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
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สถานประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 3,000 บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักศึกษามีขวัญก าลังใจในการฝึกงานในสถานประกอบการ 
12.2 ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักศึกษา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
12.3 ท าให้เกิคความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบฟอร์มการให้คะแนนนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย

1. ช่ือโครงการ  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
      3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
     3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ี 
                               มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
        ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
  พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
   กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ  และระบบทวิภาคี  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  เพ่ือผลิตช่างฝีมือท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ  และตลาดแรงงาน  
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือติดตามการฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพ่ือซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษากับครูฝึก
5.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความต้ังใจในการฝึกงาน

6. เป้าหมาย
1.   เชิงปริมาณ นักศึกษาฝึกงานท่ีออกฝึกงานในสถานประกอบการ จ านวน ๗๖ คน
2.   เชิงคุณภาพ   นักศึกษาปฎิบัติอยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี 20 เดือนตุลาคม 2559 – 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
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6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
สถานประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 5,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักศึกษามีขวัญก าลังใจในการฝึกงานในสถานประกอบการ 
12.2 ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานของนักศึกษา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
12.3 ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบฟอร์มการให้คะแนนนักศึกษาฝึกงาน
13.2 สรุปผลการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13.3 รูปถ่าย

1.ช่ือโครงการ  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนาการจัดการเรียนการสอน                                           
                    อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประจ าปีการศึกษา 2560)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
    3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
    3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ    
                  ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
 กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล

การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขัน ปัจจุบันและอนาคต
จ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญ ในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพ
จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยหลักสูตรต้องมี ความยืดหยุ่น 

ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียน และตรงตามเป้าหมายของ
หลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีข้ึน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจในรูปแบบ ข้ันตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
5.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการ 

      จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.4 เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 16 แห่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังหมด 80 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ   มีแแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา               
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

วันท่ี  1  เดือนกรกฎาคม – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอย/ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ 

วงเงิน   20,000.- บาท  (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน         
        อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและ
        มาตรฐานวิชาชีพ
12.3 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฎิบัติเพ่ิมมากข้ึน
12.4 วิทยาลัยรับทราบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนท่ีผ่าน ๆ มา และน ามาวางแผนในการ  
        พัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.  ช่ือโครงการ  ส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
     3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
     3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้ครูพัฒนาประสบการณ์  ในสถานประกอบการ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครู โดยการสร้างโอกาสพัฒนาประสบการณ์และปฎิบัติงานจริง
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการผลิต  พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 2
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพของครู
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5.2 เพ่ือพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูและปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
5.3 เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะวิชาชีพครูให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ      จ านวน 2 แห่ง ครู 5 คน
2.  เชิงคุณภาพ   ครูท่ีพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการได้พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูและปฎิบัติงานจริง

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี 7 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและบริษัทไมเนอร์ แดร่ี จ ากัด

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
เพ่ือจ่ายเป็นค่า
10.1 ค่าเบ้ียเล้ียง  (5 คน x 20 วัน x 250 บาท) =  24,000.-  บาท
10.2 ค่าวัสดุ                =  17,000.-   บาท

ใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จาก สอศ .
วงเงิน   41,000.- บาท  (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ครูมีความสามารถทางวิชาชีพของครูเพ่ิมข้ึน
12.2 ครูได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
12.3 ครูได้เพ่ิมทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ  ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
      3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
      3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
        ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน
          พันธกิจท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
      การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขัน ปัจจุบันและอนาคต
จ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญ ในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพ
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ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียน และตรงตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน
5.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน
5.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน

6. เป้าหมาย
1.   เชิงปริมาณ ได้แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ 
                ของผู้เรียน 
2.  เชิงคุณภาพ  รู้ถึงความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  เดือน  กุมภาพันธ์ 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
 ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน
12.2 แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน
12.3 แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผล
13.2 รูปถ่าย

1. ช่ือโครงการ จัดท าโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
       ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
       ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ งานประกันคุณภาพฯ จึงมีความตระหนักในเร่ืองของการจัดท าโครงสร้างของการบริหารงาน

โครงการท่ี  71



ของหน่วยงานตามมาตรฐาน รวมท้ังสามารถบริหารงานในทุกมาตรฐานได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
5. วัตถุประสงค์
5.1  เพ่ือให้ครู บุคลากรในวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทราบโครงสร้างการบริหารงาน

ของหน่วยงานตามมาตรฐาน
5.2  เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของวิทยาลัย  และได้มีส่วนร่วมรับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก
6. เป้าหมาย

6.1  เชิงปริมาณ ป้ายไวน์นิลโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตามมาตรฐาน 
จ านวน 8 มาตรฐาน

6.2  เชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000 บาท
11.  ปัญหาและอุปสรรค

       (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ครู บุคลากรในวิทยาลัย  และนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทราบโครงสร้าง
การบริหารงานของหน่วยงานตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ท าให้มีการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
และได้มีส่วนร่วมในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             

มาตรฐานท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
               ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
               ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
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4. หลักการและเหตุผล
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยสาระส าคัญในมาตราท่ี 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน และประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.2 เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และสังคมเกิดความเช่ือม่ันว่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับของสังคม
5.3 เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรสถานศึกษา 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน สามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนมีนาคม – ตุลาคม 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 50,000 บาท

11.  ปัญหาและอุปสรรค
       (ไม่มี)

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
12.2  บุคลากรทุกท่านทราบถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
12.3  ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นระบบ
12.4. บุคลากรทุกท่านมีการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
               ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
               ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
    ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์ขอด าเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือให้วิทยาลัย มีระบบประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้เป็นระบบ
5.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
5.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรสถานศึกษา 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 200,000 บาท

11.  ปัญหาและอุปสรรค
       (ไม่มี)

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1  บุคลากรทุกท่านสามารถปรับปรุงพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องจากผลการประเมิน
12.2  บุคลากรทุกท่านทราบถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
12.3  ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นระบบ
12.4. บุคลากรทุกท่านมีการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายในสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
               ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
               ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
4. หลักการและเหตุผล
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โดยสาระส าคัญในมาตราท่ี 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
5.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
5.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรสถานศึกษา 55 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 70,000 บาท

11.  ปัญหาและอุปสรรค
       (ไม่มี)

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1  บุคลากรทุกท่านสามารถปรับปรุงพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องจากผลการประเมิน
12.2  บุคลากรทุกท่านทราบถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก



12.3  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นระบบ
12.4. บุคลากรทุกท่านมีการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
    ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตร
ฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน ๑ ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ งานประกันคุณภาพฯ เป็นระเบียบสะดวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารมากย่ิงข้ึน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ
1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ
ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 50,000 บาท

11.  ปัญหาและอุปสรรค
       (ไม่มี)

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
12.1  มีระบบประกันคุณภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์ 
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เคร่ืองใช้ส านักงานมากย่ิงข้ึน
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพงษ์   วงษ์วิไล  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ.2557   
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555                                                                                                                                                                                                                             
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งช้ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
   ตัวบ่งช้ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
พันธกิจท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี  20  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ
4. หลักการและเหตุผล
    ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จะจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณของวิทยาลัย  ซ่ึงแผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการกระจายอ านาจ
   ประกอบกับสนถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนทางการเมืองการปกครอง  ท าให้นโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความเคล่ือนไหว และมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย   
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561
5.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
5.3 เพ่ือก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลส าเร็จตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
          เชิงคุณภาพผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี  จ านวน  40  คน

เชิงคุณภาพ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพ่ือน ามาใช้ในการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

1 – 30  กันยายน  2560  (ก าหนดการ  2 วัน  1  คืน)
8. ข้ันตอนการด าเนินโครงการ

1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
5. ด าเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินการ
ยังไม่สามารถระบุสถานท่ี

10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณด าเนินโครงการเพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ รวมท้ังส้ิน 70,000 บาท ดังน้ี

11.  ปัญหาและอุปสรรค
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       (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ได้แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561
12.2 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการ 

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ   จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังน้ี
        1) รัฐต้องเสริมการด าเนินงาน และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
        2) ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด าดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ
        3) ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
      3.2 มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
             มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
             ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
     พันธกิจท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
     กลยุทธ์ท่ี  21  พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
4.  หลักการและเหตุผล

  ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบและให้บริการด้าน
สุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ดังน้ัน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ท าโครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน เพ่ือเป็นการรักษา 
5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรท่ีเจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาล
5.2  เพ่ือให้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการระมัดระวังอุบัติเหตุ
5.3  เพ่ือให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี

6.  เป้าหมาย
     1  เชิงปริมาณ  : ชุดยาสามัญประจ าบ้าน และชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
     2  เชิงคุณภาพ : นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้านท่ีมีคุณภาพ 100 %
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน
        ปีการศึกษา 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน         
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     ห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน
       ใช้เงินงบประมาณ    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน  15,000.-  บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับบริการด้านยาเวชภัณฑ์
12.2  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพท่ีดีข้ึน
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ

13.  การติดตามและประเมินผล
      13.1  การสังเกต
      13.2  การสัมภาษณ์
      13.3  แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ   ตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษา  2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
     3.1  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังน้ี
        1) รัฐต้องเสริมการด าเนินงาน และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
        2) ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด าดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ
        3) ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
             มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
             ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

  พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก

4.  หลักการและเหตุผล
  ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบและให้บริการด้าน

สุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ดังน้ัน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ท าตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้

ก าหนดการตรวจสุขภาพ  ด้วยเหตุน้ีจึงจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ข้ึน
5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษาได้ตรวจสุขภา
5.3  เพ่ือสามารถให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส าหรับบุคคลท่ีท าการตรวจพบ

6.  เป้าหมาย
     1  เชิงปริมาณ  : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกช้ันปี เข้าร่วมการตรวจสุขภาพ  
     2  เชิงคุณภาพ :  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกช้ันปี เข้าร่วมการตรวจสุขภาพร้อยละ 80 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน
        สัปดาห์ท่ี 1 – 2 ของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
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     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน         
     อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน
       ใช้เงินงบบ ารุงการศึกษา( เก็บจากนักเรียน นักศึกษา )  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน  60,000 -  บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการตรวจสุขภาพ
12.2  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพท่ีดีข้ึน
12.3  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ

13.  การติดตามและประเมินผล
      13.1  การสังเกต
      13.2  การสัมภาษณ์
      13.3  แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ  ลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
    3.1  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังน้ี
        1) รัฐต้องเสริมการด าเนินงาน และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
        2) ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด าดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ
        3) ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
             มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
             ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

  พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก

4.  หลักการและเหตุผล
  ตามมาตรฐานและนโยบายกรมอาชีวศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับโทษของส่ิงเสพติด

และส่ิงมอมเมา จึงจัดกิจกรรมโครงการตรวจหาสารเสพติด เพ่ือส ารวจนักเรียนท่ีอาจมีบางคนใช้สารเสพติด 
ดังน้ัน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ท าตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงได้

ก าหนดการตรวจสุขภาพ ให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียง เพ่ือเป็นการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและควบคุม
5.  วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
5.2 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงเพ่ือท าการบ าบัดในโครงการต่อไป 

6. เป้าหมาย
      1.  เชิงคุณภาพ  :  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกช้ันปี เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดร้อยละ 80                  
     2.  เชิงปริมาณ  :  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกช้ันปี เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน
        สัปดาห์ท่ี 1 – 2 ของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559
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8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน         
     อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน
       ใช้เงินงบบ ารุงการศึกษา( เก็บจากนักเรียน นักศึกษา )  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 60,000 บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตรวจหาสารเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแกนน าในสถานศึกษาเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในวิทยาลัย
13.  การติดตามและประเมินผล
      13.1  การสังเกต
      13.2  การสัมภาษณ์
      13.3  แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ   วิทยาลัยอุ่นใจ ( คุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา )
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
    3.1  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังน้ี
        1) รัฐต้องเสริมการด าเนินงาน และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
        2) ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด าดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ
        3) ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
             มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
             ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

  พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก

4.  หลักการและเหตุผล
  ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบและให้บริการด้านสุขภาพ

แก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
     ดังน้ันงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการวิทยาลัยอุ่นใจ คุ้มครองสวัสดิภาพของลูกหลานท่าน 
เพราะอุบัติเหตุเกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคนไม่เลือกเวลาและสถานท่ี น ามาซ่ึงความสูญเสียและเสียหายท้ังร่างกายและชีวิต
5.  วัตถุประสงค์
5.1  เพ่ือคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีอาจ

เกิดข้ึนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะเกิดท่ีไหนท่ัวโลก
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษาได้รับการคุ้มครองเร่ืองสุขภาพ
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5.3  เพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ อันมีสาเหตุมาจาก การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือสถานศึกษาท้ังใน
และนอกสถานท่ีท่ีโรงเรียนมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

     1  เชิงปริมาณ  : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกช้ันปี
     2  เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ทุกช้ันปี

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน         
      วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน
       ใช้เงินงบบ ารุงการศึกษา( เก็บจากนักเรียน นักศึกษา )  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน  120,000 .- บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ อันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะเกิดท่ีไหนท่ัวโลก
12.2  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพท่ีดีข้ึน
12.3  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ อันมีสาเหตุมาจาก การเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน หรือสถานศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ีท่ีโรงเรียนมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

13.  การติดตามและประเมินผล
      13.1  การสังเกต
      13.2  การสัมภาษณ์
      13.3  แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ   อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
    3.1  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของรับและสถานศึกษาต่างๆ ดังน้ี
        1) รัฐต้องเสริมการด าเนินงาน และการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศาสตร์และ
เทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
        2) ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด าดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ
        3) ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรใหม่ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.2  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
             มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
             ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
             พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

  กลยุทธ์ท่ี 22 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินภายนอก
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6.  เป้าหมาย

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน



4.  หลักการและเหตุผล
 ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบและให้บริการด้านสุขภาพแก่
นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญ 
ดังน้ันงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้เสนอโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ตลอดจนผู้ใช้บริการจากภายนอก ได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ
5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือลดความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการบริโภคอาหารและน้ าท่ีไม่สะอาด      
5.2  เพ่ือส่งเสริมการบริการอาหารในวิทยาลัยฯ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย 
แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้รับบริการจากภายนอก
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้แม่ค้าจัดการการบริการด้านอาหารและส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
5.4  เสริมสร้างความแข็งแรงของผู้บริโภค

     1  เชิงปริมาณ  : อาหารท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ
     2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ

        ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีในการด าเนินงาน         
     อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน
       ใช้เงินงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ วงเงิน 3,000.- บาท
11.  ปัญหาและอุปสรรค  (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  นักเรียน นักศึกษา นักเรียนได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ
12.2  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพดี และมีน้ าด่ืมสะอาด
12.3  ชุมชนพึงพอใจในการให้บริการด้านสุขภาพของวิทยาลัยฯ และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัย

13.  การติดตามและประเมินผล
      13.1  การสังเกต
      13.2  การสัมภาษณ์
      13.3  แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ จัดซ้ือเก้าอุปกรณ์ท าความสะอาดงานอาคารสถานท่ี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย

6.  เป้าหมาย

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการท่ี  82



มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการท าความสะอาดในสถานท่ีต่างๆรวมท้ังอาคารเรียน
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าความสาด
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธ์ิภาพ
5.2  เพ่ือวิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะส าหรับการจัดงานหรือกิจกรรมในวิทยาลัย
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 
35,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เพ่ือให้วิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ป้ายเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
   3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยในวันส าคัญต่างๆทางวิทยาลัยจะต้องจัดท าป้ายถวายพระพร รวมท้ังธงประจ าสัญลักษณ์อยู่เป็นประจ า
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการป้ายเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถูประสงค์
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5. วัตถุประสงค์
5.1  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธ์ิภาพ
5.2  เพ่ือวิทยาลัยมีป้ายในงานต่างๆส าหรับการจัดงานหรือกิจกรรมในวิทยาลัย
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
 เชิงคุณภาพ
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 
5,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เพ่ือให้วิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นท่ีสนใจของชุมชนและมีการเข้ามาใช้สถานท่ีในวิทยาลัยกันมากข้ึน
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการจัดท าห้องประชุมอัจฉริยะ เพ่ือรองรับการเข้ามาใช้บริการของบุคลากร
5. วัตถุประสงค์

5.2 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
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5.1  เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีห้องประชุมท่ีทันสมัย



6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ   ห้องประชุมอัจฉริยะ 1 ห้อง

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   20 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 25560
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ   งานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
      ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 
155,000 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เพ่ือให้วิทยาลัยมีห้องประชุมอัจฉริยะ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ จัดหาอาคารส านึกงานอาคารสถานท่ี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์   
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กยังไม่มีอาคารท่ีเป็นของงานอาคารสถานท่ีอย่างชัดเจนท าให้ยังไม่มีสถานท่ี
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการจัดหาอาคารส านึกงานอาคารสถานท่ี เพ่ือในการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยให้สวยงาม
5.2  เพ่ือสร้างอาคารส านักงานของงานอาคารสถานท่ี
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
 เชิงคุณภาพ    ส านักงานงานอาคารสถานท่ี
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2558–  กันยายน   2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
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     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณ  วงเงิน 144,000 บาท  ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 เพ่ือให้วิทยาลัยมีส านักงานอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่วิทยาลัย
13. การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์(ถนนคอนกรีตหน้าประตู 2)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์   
4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยในสถานท่ีต่างๆมากมายและมีโครงการพัฒนา
วิทยาลัยเพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้เข้ามาใช้บริการท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(เทถนนคอนกรีตหน้าประตู 2) เพ่ือให้วิทยาลัยมีภาพลักษณ์
ท่ีสวยงามและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยให้สวยงาม
5.2  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ    ถนนคอนกรีตจากประตู 2 ถึงรอยต่อถนนคอนกรีตหน้าตึกการโรงแรม

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2558–  กันยายน   2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
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9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ประตู 2 ถึงรอยต่อถนนคอนกรีตหน้าตึกการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณ  วงเงิน 630,000บาท  ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)

11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เพ่ือให้วิทยาลัยมีท่ีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่วิทยาลัย

13.  การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ บ้านพักอาศัยช่ัวคราว
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์   
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีบ้านพักไม่เพียงพอต่อจ านวนครูในวิทยาลัยและอาคารบ้านพักช่ัวคราวเดิม
ก็ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยเพราะอยู่ระหว่างอาคารเรียนช่ัวคราวและโรงอหาร (อาคารอเนกประสงค์ 
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการปรับปรุงบ้านพักเพ่ิมเติมต่อจากบ้านพักครูเพ่ิมไปอีก 3 หลังและข้ึนโครงอีก 
2 หลัง เพ่ือในการปรับเปล่ียนบ้านพักช่ัวคราวในวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยให้สวยงาม
5.2  เพ่ือสร้างบ้านพักช่ัวคราวให้เหมาะสม
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
 เชิงคุณภาพ
ศาลากลางบ่อน้ าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 1 หลัง

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2558–  กันยายน   2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

บ้านพักครูในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณ  วงเงิน 400,000 บาท  ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
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11. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เพ่ือให้วิทยาลัยมีท่ีบ้านพักบุคลากรท่ีเหมาะสมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่วิทยาลัย

13.  การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าตึกอ านวยการ
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์   
๔. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบันสภาพทางเดินบริเวณทางข้ึนตึกอ านวยการและทางเดินหน้าเสาธงมีการช ารุดท าให้ดูไม่สวยงาม
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการปรับปรุงเดินบริเวณหน้าตึกอ านวยการ เพ่ือความสะดวกและเรียบร้อยภายในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธ์ิภาพ
5.2  เพ่ือวิทยาลัยมีความสวยงามเวลามีการจัดกิจกรรม
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
 เชิงคุณภาพ

     วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2558–  กันยายน   2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 
200,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เพ่ือให้วิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
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13.  การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณสาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเริงชัย  ก้านล าใย หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
   มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจัดการศึกษา และความปลอดภัย
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที มีการส่งเสริมสุขถาพอนามัย
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
   ตัวบ่งช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์   
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบันสาขางานได้ตึกอาคารเรียนท่ีก าลังจะสร้างเสร็จเป็นตึกใหม่สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล จะต้องมีการ
ขนย้ายเคร่ืองจักรและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆให้สวยงามเพราะตอนน้ีมีแต่หญ้าและพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม
ด้วยเหตุน้ีงานอาคารสถานท่ีจึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสาขางานซ่อมบ ารุง เพ่ือรองรับการเปิดเรียนและ
เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่วิทยาลัย 
5. วัตถุประสงค์

5.1  เพ่ือให้สาขางานซ่อมบ ารุงมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
5.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขในการมาเรียนในสาขางานซ่อมบ ารุง
5.3  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา

6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
สาขางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   20 พฤศจิกายน 2558 – 10 มกราคม 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.  งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 
6,500 บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เพ่ือให้สาขางานซ่อมบ ารุงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษา
13.  การติดตามผลประเมินผล

แบบสอบถาม
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1.ช่ือโครงการ จัดซ้ือวัสดุส านักงานงานทะเบียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายท่ี 4  ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพ่ือยกระดับผลผลิตให้มีความรู้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมากข้ึนและระดับสูงข้ึน และเพ่ิมรูปแบบความร่วมมือมากข้ึน

กลยุทธ์ท่ี21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยการจัดเก็บข้อมูลของงานทะเบียน ได้ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป STD 2011 (ศธ.02) ซ่ึงต้องบันทึกข้อมูลลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท ารายงานยอดนักเรียน นักศึกษา จ านวน
นักเรียน นักศึกษา ท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
5. วัตถุประสงค์
    5.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5.2 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

5.3 สามารถกู้คืนข้อมูลและงานต่างๆได้ทันท่วงที
6. เป้าหมาย
6.1  เชิงปริมาณ
        6.1.1  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  3 เคร่ือง

       6.1.2  External hard disks 1 เคร่ือง
6.2  เชิงคุณภาพ  
           6.2.1  ข้อมูลเอกสาร งานในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่เสียหาย  
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2558–  กันยายน   2559ตุลาคม  ๒๕๕8 ถึง ตุลาคม 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานทะเบียน 
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 11,500.-บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งานทะเบียนมีความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานมากย่ิงข้ึน
13. การติดตามผลประเมินผล
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1. ช่ือโครงการ โครงการจัดท าบัตรประจ าตัว นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานทะเบียน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารงานจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4.  หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558  ซ่ึงนักศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายในวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา
5.2     เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายใน   วิทยาลัย
5.3    เป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย

6.  เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ
บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายใน   วิทยาลัยฯ
6.2.2 เป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2558–  กันยายน   25591 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10    งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 64,000 บาท 
11.   ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียนนักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา
12.2 ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา เพ่ือใช้ติดต่องานภายใน   วิทยาลัย

13. การติดตามผลประเมินผล
      -

1. ช่ือโครงการ โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการงานทะเบียน
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อไป ภายใน 1 ปี
4.  หลักการและเหตุผล
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก่อต้ังเม่ือ พ .ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคปกติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นหลักสูตร 3 ปี เปิดสอน 10 สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน
 8 สาขางาน รวมท้ังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ เปิดสอน 
10 สาขางาน จึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. และระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีได้ศึกษาจนจบตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
5. วัตถุประสงค์

5.1   เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5.2   เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่นักศึกษาให้มีจิตส านึกร้อยใจเป็นหน่ึงเดียวแห่งสถาบัน
5.3   เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา

 6.  เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ
จ านวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความม่ันใจ มีจิตส านึกร้อยใจเป็นหน่ึงเดียวแห่งสถาบัน 
6.2.2   เป็นเกียรติแต่นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 15-มี.ค.-59
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 20,000 บาท
11.ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

12.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความม่ันใจ มีจิตส านึกร้อยใจเป็นหน่ึงเดียวแห่งสถาบัน
12.2 เป็นเกียรติแต่นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา

13. การติดตามผลประเมินผล
 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ:  จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ:  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งช้ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งช้ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
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พันธกิจท่ี 5  สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 ซ่ึงนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ยังไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับกฎระเบียบท่ีวิทยาลัยฯก าหนด ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ ทางงานแนะแนวฯ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 ข้ึน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕9  สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคู่มือในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯได้
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยได้

6. เป้าหมาย
 6.1 เชิงปริมาณ คู่มือนักเรียน นักศึกษา จ านวน 550 เล่ม

6.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน 
                       ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 เมษายน –  มิถุนายน  2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9.  สถานท่ีด าเนินโครงการ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 55,000บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค 

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษามีคู่มือนักเรียน นักศึกษา
12.2 ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามคู่มือนักเรียน นักศึกษา

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์

1.ช่ือโครงการ  แนะแนวเครือข่าย.
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งช้ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งช้ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
พันธกิจท่ี 5  สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
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กลยุทธ์ท่ี 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน
4. หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษาท่ีส าคัญอย่างย่ิง เพราะการแนะแนวเป็นตัวช้ีแนะให้ผู้ปกครอง ครู 
และนักเรียนได้รับการศึกษาต่อตามท่ีตนถนัด และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
ดังน้ัน วิทยาลัยฯ ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน จึงมีความจ าเป็นจะต้องออกแนะแนวศึกษาต่อ ยังโรงเรียนเครือข่าย
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกปี เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาสายวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค์
5.1    เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559
5.2    เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
5.3    เพ่ือนักเรียน นักศึกษาได้เข้าเรียนต่อในสาขางานท่ีตนถนัด
6. เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในอ าเภอมวกเหล็กและ        
                       อ าเภอใกล้เคียงได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 6.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กในปีการศึกษา 2559 เพ่ิมข้ึน   
                                 ร้อยละ 20 เทียบกับปีการศึกษา 2558
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 ธันวาคม –  กุมภาพันธ์  2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          โรงเรียนในชุมชนอ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอใกล้เคียง
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 2,800 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค 

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียนและผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพท่ีถูกต้อง
12.2 มีนักเรียนและผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในวิชาชีพตามสาขางานในวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากข้ึน
12.3 นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนสาขางานท่ีตนถนัด

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ  ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
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มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งช้ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
พันธกิจท่ี 5  สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี ซ่ึงนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาท้ังในระดับ ปวช . และ ปวส. น้ัน นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว 
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการในการสมัครงานและการคัดเลือกเข้าท างานในสถาน  

      ประกอบการ
6. เป้าหมาย
 6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช .3  และ ปวส.2  ท่ีคาด 
                                 ว่าจะจบจ านวน 200 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช .3  และ ปวส.2  ท่ีคาด 
                             ว่าจะจบมีความรู้ความเข้าใจในการสมัครงานและการคัดเลือกเข้าท างานในสถานประกอบการ  
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          ห้องประชุม 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 3,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค 

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง
12.2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาท่ีถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ: โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่วิชาชีพ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
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3.2    พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

พันธกิจท่ี 5  สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน
4. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
อาชีวศึกษาในทศวรรษท่ี 2  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมก าลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนต่อสายอาชีพท้ังระดับ ปวช . และ ปวส. 
5.2 เพ่ือแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขางาน ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของนักเรียน นักศึกษา
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการ
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทักษะวิชาชีพท่ีเรียน มาบริการชุมชน ด้านการซ่อมและสอน 108 อาชีพ

6. เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
จ านวน 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
 - นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประชาชนท่ีสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีทัศนะคติท่ีดี

7. ระยะเวลาด าเนินงาน
ภาคเรียนท่ี 2 / 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน  130,000  บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค 

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนต่อสายอาชีพท้ังระดับ ปวช . และ ปวส.
12.2 จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขางาน ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการ
12.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ทักษะวิชาชีพท่ีเรียน มาบริการชุมชน ด้านการซ่อมและสอน 108 อาชีพ

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา :
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
      พ.ศ. 2547 
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45  ตัวบ่งช้ี)

        ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
พันธกิจท่ี 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ท่ี 8   สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

4. หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายทรัพยากร  มีความประสงค์จัดซ้ือวัสดุส านักงานท่ีใช้ในแต่ละงานและฝ่าย เพ่ือด าเนิน
การเก่ียวกับการเอกสารและหนังสือต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ :

5.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน
5.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด

6.  เป้าหมาย :
6.1   เชิงปริมาณ
 - ผู้ท่ีใช้บริการถ่ายเอกสาร  บุคลากรภายในวิทยาลัย  จ านวน  70 คน
6.2   เชิงคุณภาพ
 -    งานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามวัตถุประสงค์

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ :
ปีงบประมาณ 2559   ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ :

ห้องปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน :

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  200,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค : (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :

12.1  การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน
12.2  การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด

13. การติดตามผลประเมินผล :
 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  
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3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
      พ.ศ. 2547 
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45  ตัวบ่งช้ี)

        ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
พันธกิจท่ี 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ท่ี 8   สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

4. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายทรัพยากร  มีความประสงค์ด าเนินการจ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรเก่ียวกับการเอกสารต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน
5.2    เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด

6. เป้าหมาย
6.1   เชิงปริมาณ
 -   ผู้ท่ีใช้บริการถ่ายเอกสาร  บุคลากรภายในวิทยาลัย  จ านวน  70 คน
6.2   เชิงคุณภาพ
 -   งานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามวัตถุประสงค์

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559   ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

ห้องปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  40,000  บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน
12.2 การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด

13. การติดตามผลประเมินผล
 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
      พ.ศ. 2547 
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45  ตัวบ่งช้ี)

        ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
        วิทยาลัย

พันธกิจท่ี 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ พันธกิจท่ี 5  สร้างภาพลักษณ์ 
       ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 8   สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ กลยุทธ์ท่ี  17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา   จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง ซ่ึงการประชุมแต่ละคร้ังจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และอ่ืน ๆ 
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกับโรงเรียนใน
      การจัดการศึกษา
5.2 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ  
      คณะกรรมการ

6. เป้าหมาย
6.1   เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  30 คน  จ านวน 2 คร้ัง
6.2   เชิงคุณภาพ
 -  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รู้เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 -  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  มีความเข้าใจเก่ียวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2559   ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

ห้องประชุม 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  12,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกับโรงเรียนใน
         การจัดการศึกษา
12.2  เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ
         คณะกรรมการ

13. การติดตามผลประเมินผล
 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
      พ.ศ. 2547 
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45  ตัวบ่งช้ี)

        ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
        วิทยาลัย

พันธกิจท่ี 2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ พันธกิจท่ี 5  สร้างภาพลักษณ์ 
       ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 8   สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ กลยุทธ์ท่ี  17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน

4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา   จ าเป็นต้องจัดให้มีการจัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นประจ าทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง ซ่ึงการประเมินแต่ละคร้ัง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารได้มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกับโรงเรียนใน
      การจัดการศึกษา
5.2 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ  
      คณะกรรมการ
6. เป้าหมาย

6.1   เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการประเมิน จ านวน  30 คน  จ านวน 2 คร้ัง
6.2   เชิงคุณภาพ
 -   คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รู้เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 -   คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  มีความเข้าใจเก่ียวกับผลการด าเนินงาน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559   ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

ห้องประชุม 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  1,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารได้มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกับโรงเรียน
         ในการจัดการศึกษา
12.2  เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับ
         คณะกรรมการ

13. การติดตามผลประเมินผล
 แบบสอบถาม



1. ช่ือโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ:    งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา    :

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
 มาตรฐานท่ี 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งช้ี)
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 23 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร

4. หลักการและเหตุผล     :
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 58) ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบุคคล ครอบครัว ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร 
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
5.วัตถุประสงค์
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
2. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่น
3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและน้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามีความรู้ 
ความเข้าใจหลักธรรม สามารถนาหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างถูกต้อง
เกิดความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและสร้างจิตสานึกใน คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
6. เป้าหมาย  :
1. เชิงปริมาณ จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  70  คน
2. เชิงคุณภาพ            คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มตามศักยภาพ 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

บริเวณห้องประชุม 1 ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน   10,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี
2. มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง 
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3. บุคลากรมีความเป็นผู้น า ผู้บริหารท่ีดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
4. มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ:    งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา    :

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
                พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
         มาตรฐานท่ี 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งช้ี)
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 23 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร

4. หลักการและเหตุผล     :
 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในองค์กร เพราะการขับเคล่ือนองค์กรให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ ยึดม่ันในค่านิยมหลัก และได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบสวัสดิการและสุขภาพของบุคลากรมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บุคลากร
5.วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับสวัสดิการทางด้านต่างๆได้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์
2.  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับระบบสวัสดิการใหม่ ๆ จากสถาบันการเงิน และหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง 
3.  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกม่ันคงในชีวิต มีความสุข มีความรักในองค์กร และท างานในวิทยาลัยต่อไป

6. เป้าหมาย  :
1. เชิงปริมาณ จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  70  คน
2. เชิงคุณภาพ       คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา   

 เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

บริเวณห้องประชุม 1 ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน    50,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
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12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับทราบเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
2. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดความรู้สึกม่ันคงในชีวิต มีความสุขในการท างานและรักองค์กร 
3. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้เก่ียวกับการประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ จากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการเงินต่าง ๆ
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ : โครงการทุนเพ่ือการศึกษาต่อส าหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ:    งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา    :

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
                พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
         มาตรฐานท่ี 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งช้ี)
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 23 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร

4. หลักการและเหตุผล     :
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากร เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  
ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จะต้องได้รับได้รับทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน                                                                
5.วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
2. เพ่ือส่งเริมให้ครูและบุคลากรได้มีก าลังใจ มุมานะ มุ่งม่ัน ท่ีจะได้ศึกษาต่อ ในช้ันการศึกษา ระดับต่างๆท่ีสูงข้ึน
3. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้ครูและบุคลากรเห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา

6. เป้าหมาย  :
1. เชิงปริมาณ จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  70  คน
2. เชิงคุณภาพ       คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา    

เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
เดือนตุลาคม ๒๕๕8 – เดือนกันยายน ๒๕๕9

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
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9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน    20,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 1. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
2. ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการส่งเสริมและมีก าลังใจ มุมานะ มุ่งม่ัน ท่ีจะได้ศึกษาต่อ 
ในช้ันการศึกษา ระดับต่างๆท่ีสูงข้ึน
3. ครูและบุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ:    งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา    :

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ 
                พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
         มาตรฐานท่ี 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งช้ี)
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ท่ี 23 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรกลยุทธ์ท่ี 23 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร

4. หลักการและเหตุผล     :
  นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ครู เป็นบุคคล
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กรหน่วยงานน้ันๆ ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้น า 
5.วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นผู้น า ผู้บริหารท่ีดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
3. เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการส่ือสารท่ีดี  มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
4. เพ่ือให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน 
เพ่ือนร่วมงาน นักเรียนนักศึกษา พร้อมท้ังมีความสามัคคีในองค์กร

6. เป้าหมาย  :
1. เชิงปริมาณ จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  70  คน
2. เชิงคุณภาพ   คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีการพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
บริเวณห้องประชุม 1 ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
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ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน   500,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
2. บุคลากรมีความเป็นผู้น า ผู้บริหารท่ีดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย และให้อภัยกัน
3. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการส่ือสารท่ีดี  มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
4. บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องาน ผู้บริหารหัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน 
นักเรียนนักศึกษา พร้อมท้ังมีความสามัคคีในองค์กร

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ โครงการจัดท าจุดให้บริการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ี    3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

เรียนห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
พันธกิจท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี  21  พัฒนาอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้มาติดต่อ การให้ข้อมูลและให้บริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน 
ส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ สถานศึกษาอ่ืน ๆ ส่ือมวลชนและประชาชนรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารกับนักเรียน นักศึกษา 
ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการจุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดซ้ือเคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์
5.2 เพ่ือใช้ให้บริการในการติดต่อราชการของบุคคลภายนอก วิทยาลัย
5.3 เพ่ือใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

6. เป้าหมาย
6.1   เชิงปริมาณ เคาน์เตอร์ให้บริการงานประชาสัมพันธ์1 จุด
6.2   เชิงคุณภาพ
 -  งานประชาสัมพันธ์จัดท าจุดให้บริการผู้มาติดต่อราชการ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
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9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  30,000.00  บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  ให้บริการส าหรับผู้มาติดต่อประสานงาน ของวิทยาลัยฯ
12.2  ฝึก นักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์
12.3  มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล
 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ โครงการวัสดุบอร์ดประชาสัมพันธ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ี    3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียน
พันธกิจท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี  21  พัฒนาอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ์
๔. หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยปัจจุบันการให้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรมีการปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงของบุคลากรท้ังภายในองค์กรและ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ข้อมูลของบุคลกรท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาลัยฯ ได้ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการจุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดซ้ือเคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์
5.2 เพ่ือใช้ให้บริการในการติดต่อราชการของบุคคลภายนอก วิทยาลัย
5.3 เพ่ือใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

6. เป้าหมาย
6.1   เชิงปริมาณ ปรับปรุงบอร์ดบุคลากรจ านวน 1 บอร์ด
6.2   เชิงคุณภาพ
 -  งานประชาสัมพันธ์จัดท าบอร์ดบุคลากร

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
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10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  8,000.00  บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2  ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3  มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล

1.ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ี    3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจท่ี  5  สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี  18  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการส่ือสารข่าวสารสนเทศ เป็นส่ิงส าคัญต่อการบริหารจัดการและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีพ
ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการจัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์ข้ึนเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ดีต่อวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างวิทยาลัย ผู้ปกครองและชุมชน
5.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ สาระน่ารู้ด้านวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.3  เพ่ือเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์เกียรติยศช่ือเสียงของวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
6. เป้าหมาย

6.1   เชิงปริมาณ จุลสารประชาสัมพันธ์จ านวน 4,600 ฉบับ
6.2   เชิงคุณภาพ
 -  มีจุลสารประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา

7.  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
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9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  60,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล

1.ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือวัสดุกล้องเพ่ิพมเติม งานประชาสัมพันธ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ี    3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี  21  พัฒนาอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ์
4.  หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การท างานทุกอย่างจ าเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการท างาน
ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป งานประชาสัมพันธ์ข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร
และจัดเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปส าหรับเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์
5.2 เพ่ือใช้ใยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

6. เป้าหมาย
6.1   เชิงปริมาณ กล้องถ่ายรูป  จ านวน 2 เคร่ือง
6.2   เชิงคุณภาพ
 -   งานประชาสัมพันธ์มีกล้องถ่ายรูปเพ่ือเก็บภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน
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ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  25,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2  ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล
 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือซีดีพน้อมกล่องใส่ซีดี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ี    3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี  21  พัฒนาอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การท างานทุกอย่างจ าเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการท างาน 
ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ข้ึน เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร
และจัดเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์
5.2 เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารและเก็บข้อมูลภาพถ่ายและวีดีโอ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
5.3 เพ่ือใช้ใยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย

6.1   เชิงปริมาณ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ชุด
6.2   เชิงคุณภาพ
 -  งานประชาสัมพันธ์มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในการพิมพ์เอกสารและเก็บข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  25,000  บาท
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11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2  ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล

1.ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ี    3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้อง
พันธกิจท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี  21  พัฒนาอาคารสถานท่ี  ครุภัณฑ์
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการส่ือสารข่าวสารสนเทศ เป็นส่ิงส าคัญต่อการบริหารจัดการและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีพ
ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการปรับปรุงบอร์ดแต่ละสาขาวิชาเพ่ือแจ้งของมูลข่าวสารและจัดบอร์ดในวันส าคัญ
ทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยและข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
5.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ สาระน่ารู้ด้านวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.3 เพ่ือเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์เกียรติยศช่ือเสียงของวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
6. เป้าหมาย

6.1   เชิงปริมาณ บอร์ดประชาสัมพันธ์จ านวน 15 จุด
6.2   เชิงคุณภาพ
 -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 45,000  บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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12.1  ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
12.2  ครู นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ภายในวิทยาลัย
12.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล

1.ช่ือโครงการ  คลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ           นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช .๓และ ปวส.2 ได้รับการประเมินผลการเรียน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 มกราคม  - มีนาคม  2558
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 9,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค    (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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1.ช่ือโครงการ  คลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2559
2 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2.  เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ           นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช .๓และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 มกราคม  - มีนาคม  2558
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 

1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 9,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค   (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1.ช่ือโครงการ  โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นท่ี 17
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
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กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๔. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบ วัดความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครู        
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.   เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.   เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์
งานอาชีพรุ่นท่ี 16 ได้รับการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มกราคม  - มีนาคม  2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 1,500 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค   (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1.ช่ือโครงการ  เตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net  ประจ าปีการศึกษา  2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้มีการทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการท่ีจะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์
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1. เพ่ือการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2.  พร้อมท้ังจัดด าเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน   เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3.  สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึนได้
6. เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มกราคม  – มีนาคม 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 59,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค   (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
    นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
13. การติดตามผลประเมินผล
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net

1.ช่ือโครงการ  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ าปีการศึกษา 2559
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้มีการทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการท่ีจะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2. พร้อมท้ังจัดด าเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน   เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึนได้
6. เป้าหมาย

1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มกราคม – มีนาคม 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
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1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 30,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
   นักศึกษาสอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
13. การติดตามผลประเมินผล
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

1.ช่ือโครงการ  สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา 
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2.  เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.   เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 กรกฎาคม – กันยายน 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 19,000 บาท
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11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบปลายภาค

1.ช่ือโครงการ  สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา  2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 30,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบปลายภาค
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1.ช่ือโครงการ  สอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา 2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ      นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช .๓และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มกราคม  - มีนาคม  2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน - บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1. ช่ือโครงการ  สอบมาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นท่ี 17
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
2.  เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์
งานอาชีพรุ่นท่ี 16 ได้รับการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มกราคม  -  มีนาคม 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย    ค่าวัสดุวงเงิน   -    บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร

13. การติดตามผลประเมินผล
1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1. ช่ือโครงการ  สอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา  2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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 (ปวช.) ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดให้มีการสอบวัดแววข้ึนเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ท้ังจัดด าเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน   
2. เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
 มีนาคม  – พฤษภาคม  2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน - บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
   นักศึกษาสอบผ่านการประเมิน สอบวัดแวว ความถนัดทางวิชาชีพ
13.  การติดตามผลประเมินผล

1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์สอบวัดแวว ความถนัดทางวิชาชีพ

1. ช่ือโครงการ  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ประจ าปีการศึกษา  2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ประกันคุณภาพ     มาตรฐาน         ตัวบ่งช้ี )
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล       
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการพัฒนาระดับก่ึงฝีมือ  
ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานตามสมรรถนะท่ีก าหนดไว้  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
5. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พร้อมท้ังจัดด าเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน   
2. เพ่ือเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
6. เป้าหมาย
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1.   เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
2.  เชิงคุณภาพ      นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช .๓ และ ปวส. ๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน  : 
1. จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
3. งานพัสดุ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ตามรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง และรายการ สผ.1
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 22,000 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
   นักศึกษาสอบผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน
13. การติดตามผลประเมินผล

1. รายงานผลการด าเนินงาน
2. จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน

1. ช่ือโครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในทุกระดับ
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญชนก  แสนอภัย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
    ตัวบ่งช้ีท่ี 5. 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
   ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจท่ี 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
๔. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
แต่ละสาขางานท่ีได้ด าเนินการจัดท าผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยข้ึน 
ดังน้ัน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีขวัญก าลังใจและแนวทางในการพัฒนาผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จึงได้ด าเนินโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าผลงานมาประกวด
5.3 เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับชม

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ ผู้เข้าชม จ านวน 200 คน
2.  เชิงคุณภาพ         นักเรียน นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน  2559
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8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค

       (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์
12.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าผลงานมาประกวด
12.3 บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับชม

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ อบรมการท าวิจัยของผู้เรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญชนก  แสนอภัย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งช้ีท่ี 5. 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
พันธกิจท่ี 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดให้ผู้เรียนในช้ันปีสุดท้ายได้จัดส่งโครงการ งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ในระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน และระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน 
ดังน้ัน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จึงจัดโครงการอบรมการท าวิจัยระดับสถานศึกษาข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาวิธีการจัดท าผลงานให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้จัดท าผลงานให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
5.2 เพ่ือเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดท าผลงาน
5.3 เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรม จ านวน  50 คน
๒.  เชิงคุณภาพ     ผู้เรียนจัดท าผลงานไปในทิศทางเดียวกัน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
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เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 10,000บาท 
11.  ปัญหาและอุปสรรค

       (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ผู้เรียนจัดท าผลงานเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
12.2 ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดท าผลงาน
12.3 ผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1. ช่ือโครงการ อบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญชนก  แสนอภัย หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
    ตัวบ่งช้ีท่ี 5. 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
   ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจท่ี 3 วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดให้ผู้สอนได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้สอนแต่ละท่านทุกภาคการศึกษา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบวิจัยท่ีชัดเจนหรือเป็นรูปแบบเดียวกัน
ดังน้ัน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จึงได้จัดโครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียนข้ึนเพ่ือช้ีแจงรูปแบบ
การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน และเพ่ือให้ผลงานของครูผู้สอนมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
5.2 เพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหาของผู้เรียน
5.3 เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรม จ านวน  50 คน
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2.   เชิงคุณภาพ    ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในช้ันเรียนในรูปแบบเดียวกัน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณการค่าใช้จ่าย

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 8,000 บาท
11.  ปัญหาและอุปสรรค

       (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
12.2 สามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ดีย่ิงข้ึน
12.3 สามารถพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มากย่ิงข้ึน

13  การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 ท าแบบประเมินผล
13.3 ภาพถ่าย

1.ช่ือโครงการ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานท่ี 6
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมี
เสียงวรรณยุกต์ท าให้ ความหมายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงท่ีหลากหลายตามท้องถ่ินต่างๆ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียน ปฎิบัติงาน
และค้นคว้าอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญของการออกเสียงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

6. เป้าหมาย
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1.  เชิงปริมาณ นักเรียนได้รู้กล้าแสดงออกบนเวทีและได้แต่งกายแบบไทยธ ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติไทย
2.  เชิงคุณภาพ     นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในการออกเสียงและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – 15  ตุลาคม  2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

 อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 9,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียนได้กล้าแสดงออกบนเวทีในกิจกรรมท่ีหลากหลาย
12.2 นักเรียนและบุคลากรได้รู้และเข้าใจมีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
12.3 ใช้รองรับการประเมินในคร้ังต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผล
13.2 รูปถ่าย

1. ช่ือโครงการ     ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขางานสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพ 
      การศึกษามาตรา 47 –51
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
      การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา 
      ศิลปวัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขางานสามัญสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์จะด าเนินโครงการเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ต้ังม่ันในศีลธรรม นักศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์โดยตรง และเพ่ือเป็นการสืบทอด ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยท่ีมีประชาชนชาวไทยนับถือมากท่ีสุด เม่ือโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แต่ด้านคุณธรรมจริยธรรมกลับถดถอยลงไปเร่ือย ๆ เราสามารถน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ดังน้ัน สาขางานสามัญสัมพันธ์ จึงจัดท าโครงการพระสอนศีลธรรมในศาสนา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์เพ่ือยกระดับจิตใจให้สูงข้ึน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรมของนักเรียน นักศึกษา 
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5.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ให้สูงข้ึน
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมจากพระสงฆ์โดยตรง
4.5 เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาพุทธให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
5.5 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เป็นพลเมืองดีของเมืองไทยและพลเมืองดีของโลกตามหลักธรรมของ 
      พระพุทธศาสนา

6. เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 28 คน
๒. เชิงคุณภาพ      นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมเพ่ือขัดเกลาจิตใจจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
19 ตุลาคม  2558  –  19  กุมภาพันธ์  2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
        ห้อง 216 อาคารปฏิบัติการ 2 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๐ บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการศึกษาหลักธรรมจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง
12.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ต้ังม่ันในศีลธรรมและเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ     ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขางานสามัญสัมพันธ์ มีรายวิชาการสอนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่หลายวิชาด้วยกัน จึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกฝัง ให้ความรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ได้ประทานให้กับประชาชน
ชาวไทยได้น ามาประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตประจ าวัน ให้อยู่อย่างพอเพียง สามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้กับการด ารงชีวิตประจ าวัน
5.3 เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัยฯ 
5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ   แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัยและการไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากภายนอก
2. เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน  ครู จ านวน ๖ คน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๓  คน
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

9-ธ.ค.-58
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
         ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก 
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายในวิทยาลัย 
12.2 วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้บุคคลภายนอกมาศึกษาเรียนรู้
12.3 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางศึกษาได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกวิทยาลัยฯ

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ    สอบธรรมศึกษา ประจ าปี 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขางานสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพ 
      การศึกษามาตรา 47 – 51
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
      การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา 
      ศิลปวัฒนธรรม
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขางานสามัญสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์จะด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา และบุคลกร
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ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองธรรมศึกษา และส่งเสริมให้สอบนักธรรม เพ่ือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยท่ีมีประชาชนชาวไทยนับถือมากท่ีสุด เม่ือโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
แต่ด้านคุณธรรมจริยธรรมกลับถดถอยลงไปเร่ือย ๆ เราสามารถน าความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้
ดังน้ัน สาขางานสามัญสัมพันธ์ จึงจัดท าโครงการอบรมธรรมศึกษาและสอบนักธรรม ต้ังแต่ระดับช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสอบรมจากคณะสงฆ์และสอบนักธรรมเพ่ือยกระดับจิตใจ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงข้ึน
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและมีโอกาสสอบนักธรรม
5.4 เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาพุทธให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
5.5 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นพลเมืองดีของเมืองไทยและพลเมืองดีของ

     โลกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ    นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200 คน
2. เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษาและบุคลการทางการศึกษา ได้ศึกษาธรรมเพ่ือขัดเกลาจิตใจจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรง
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

3 สิงหาคม  2558  –20  กุมภาพันธ์  2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
         อาคารปฏิบัติการ 2 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน ๐ บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมธรรมศึกษาและสอบนักธรรม
12.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพด้านจิตใจท่ีดีข้ึนและใช้ชีวิตในสังคม

        วิทยาลัยฯ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ คณิตคิดเร็ว
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีสะสม 2.00 ข้ึนไป
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานให้
สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนเป็นการส่งเสริมด้าน วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นวิชาท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความคิด 
เกิดทักษะความช านาญในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆ 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการคิดและ
ค านวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการคิดค านวณและสามารถแก้ปัญหาเป็น
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์

6. เป้าหมาย
1.  เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 60%
2.  เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการคิดค านวณและสามารถแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์ได้

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
วันท่ี  เดือพฤษภาคม - ตุลาคม 2558

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน
3,000.-บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ)
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการคิดค านวณและสามารถแก้ปัญหาเป็น
12.2 นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 แบบประเมินผล
13.2 รูปถ่าย

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ท่ี  3  วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี  10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
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กลยุทธ์ท่ี 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
กลยุทธ์ท่ี 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 
4. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากงานแผนกสามัญสัมพันธ์ มีนักเรียน นักศึกษามาเรียนในรายวิชาของแผนกสามัญสัมพันธ์ทุกสาชาวิชาและทุกช้ันปี 
จึงท าให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการเตรียมการสอน จึงขอจัดซ้ือวัสดุฝึก เพ่ือใช้ในการเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน
 5.2. เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
6. เป้าหมาย

6.1    เชิงปริมาณ   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน ๘๐๐ คน
6.2    เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๑๐.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 30,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค 
(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน-นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียน
       12.2 นักเรียน-นักศึกษามีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
       12.3 นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติท่ีเหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจ าปี  2559
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ท่ี  3  วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี  10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
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กลยุทธ์ท่ี 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
กลยุทธ์ท่ี 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ  (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ก าหนดจัดงานมหกรรม
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี  2559  เน่ืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ดังน้ัน  แผนกสามัญสัมพันธ์ จึงได้น านักเรียน  ระดับช้ัน  ปวช . เข้าร่วมโรงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี  2559  ซ่ึงเป็นประโยนช์อย่างย่ิงต่อการสร้างแรงบัลดาลใจ  และความเข้าใจ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
5.2. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
5.3 เพ่ือส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

6. เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 200 คน
6.2    เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค 
(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน-นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
       12.2 นักเรียน-นักศึกษามีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
       12.3 นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติท่ีเหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์  ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธ์ท่ี 18 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดท าสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน-นักศึกษา และชุมชน 
ได้มาศึกษาหาความรู้และคุณประโยชน์ของพฤกษาศาสตร์ เพ่ือน าความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์และสามารถถ่ายทอดต่อไปได้
5 วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พืชพรรณไม้
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์กับตนเองและคนรอบข้าง
5.3 เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาและชุมชน

6. เป้าหมาย
 6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 700 คน

6.2 เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พืชพรรณไม้  
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

 ตุลาคม –  กันยายน  2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 20,000บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค 
(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน-นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เร่ืองพฤกษาศาสตร์
12.2 นักเรียน-นักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัว
12.3 นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ท่ี  3  วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี  10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
กลยุทธ์ท่ี 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
กลยุทธ์ท่ี 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 
4. หลักการและเหตุผล
กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นับเป็นการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ เร่ิมจากการก าหนดปัญหา  การลงมือ
ท าการทดลอง การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึน การรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูลและสรุปผลการทดลองท่ีได้ 
ดังน้ัน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและเพ่ือเทิดพระเกียรติ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
5.2. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
5.3 เพ่ือส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

6. เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 500 คน
6.2    เชิงคุณภาพ   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค 
(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน-นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
       12.2 นักเรียน-นักศึกษามีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
       12.3 นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติท่ีเหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม



1.ช่ือโครงการ  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกสามัญสัมพันธ์
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
พันธกิจ ท่ี  3  วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี  10 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของผู้สอนและผู้เรียน
กลยุทธ์ท่ี 11 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่สังคม
กลยุทธ์ท่ี 12 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 
4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดให้สถานศึกษา  ส่งเสริม  
สนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน  ในแต่ละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางานให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  
เน่ืองด้วยวันท่ี  18  สิงหาคม  2559  เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันดังกล่าวได้มีการจัดการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่   เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน–นักศึกษาได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่าง     กว้างขวาง
5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความคิดและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี
 ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ  

6. เป้าหมาย
6.1    เชิงปริมาณ  โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประกวด     
                  จ านวน  2  โครงงาน
6.2    เชิงคุณภาพ   โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ประกวด 

                  โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่     
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 15,000บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค 

(ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตร์

โครงการท่ี  134



และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  
12.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
12.3 ผู้เรียนได้น าความรู้ความคิดและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ  

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.      ช่ือโครงการโครงการการศึกษาไร้พรหมแดน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานความร่วมมือ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.      หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยวิทยาลัย ฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ซ่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง น้ัน
ดังน้ันทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้เสนอโครงการการศึกษาไร้พรหมแดนข้ึน เพ่ือเตรียมตัวรับการเปิดเสรี
 และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเรียนเชิญ ผู้มีความรู้และเช่ียวชาญจากประสบการณ์ท างานโดยตรง 
5.      วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกช้ันปี ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
 มีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองของเตรียมตัวรับการเปิดเสรี และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2    เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
5.3    เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

6.  เป้าหมาย
    6.1 เชิงปริมาณ     โครงการอบรมทางวิชาการ

6.2    เชิงคุณภาพ
   6.2.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกช้ันปี ได้เรียนรู้วิชาภาษา
   อังกฤษ มีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองของเตรียมตัวรับการเปิดเสรี และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   6.2.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
   6.2.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

7.      ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 / 2558
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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10  งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
         วงเงิน 20,000 บาท 
11  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกช้ันปี 
12.2  เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1.      ช่ือโครงการโครงการ อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.   หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการพัฒนาคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอน
ดังน้ัน ทางผู้รับผิดชอบโครงการ อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทาง
การศึกษาให้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
5.   วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
5.2    เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
5.3    เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

6.      เป้าหมาย
6.1   เชิงปริมาณ  อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6.2เชิงคุณภาพ
   6.2.1   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
   6.2.2  เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
   6.2.3   เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 / 2558
8.   ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1   จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2   จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3   ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4   จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5   ด าเนินงานตามโครงการ
8.6   ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.  สถานท่ีด าเนินโครงการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10    งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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วงเงิน 20,000 บาท 
11    ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
12.2  เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
12.3  เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1.      ช่ือโครงการโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2547
3.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
3.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.      หลักการและเหตุผล
เน่ืองด้วยวิทยาลัย ฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ซ่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง น้ัน
ดังน้ันทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้เสนอโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนปลายข้ึน เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสการเรียนการสอนสู่สายสามัญให้มีความสนใจ
5.      วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสการเรียนการสอนสู่สายสามัญให้มีความสนใจในการเรียนการสอน
5.2    เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
5.3    เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

6.  เป้าหมาย
    6.1   เชิงปริมาณ  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.2  เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสการเรียนการสอนสู่สายสามัญให้มีความสนใจในการเรียนการสอน
6.2.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
6.2.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน

7.  ระยะเวลาด าเนินงานภาคเรียนท่ี 2 / 2558
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1   จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2   จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3   ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4   จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5   ด าเนินงานตามโครงการ
8.6   ประเมินผลโครงการ 
8.7สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน     

9.   สถานท่ีด าเนินโครงการ ณ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10  งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
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         วงเงิน 10,000 บาท 
11  ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสการเรียนการสอนสู่สายสามัญให้มีความสนใจในการเรียนการสอน
12.2 เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1.      ช่ือโครงการโครงการ นิเทศการสอน
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.  หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญย่ิงคือ ครูผู้สอนซ่ึงจะเป็นผู้คิดค้น 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ 
ดังน้ัน ทางผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศการสอน เพ่ือก ากับ ดูแล การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน   
จึงสนับสนุน  ส่งเสริมและมุ่งให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือครู ให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์

5.1    นิเทศเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5.2    เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบได้อย่างน้อยคนละ 1 เร่ือง

6.  เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ  การนิเทศการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
   6.2.1   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
   6.2.2   เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
   6.2.3   เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 / 2558
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1   จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2   จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3   ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4   จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5   ด าเนินงานตามโครงการ
8.6   ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9  สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10    งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 10,000 บาท 
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11    ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
12.2  เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
12.3  เพ่ือมีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1.      ช่ือโครงการโครงการ เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินวิธีการเทียบโอนประสบการณ์
2.      ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
3.2   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.  หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากวิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนภาคสบทบโดยการเทียบโอนประสบการณ์บางส่วนเป็นหน่วยกิต ส าหรับผู้ท่ีมี
งานท าต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมากและมีผู้ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว 15 รุ่น 
ดังน้ัน ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงเห็นว่าควรปรับปรุงการเทียบโอนประสบการณ์เป็น
หน่วยกิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน
5.  วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ให้ดีย่ิงข้ึน
5.2    เพ่ือให้นักศึกษาได้จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3    เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน

6.  เป้าหมาย
6.1  เชิงปริมาณ
6.2  เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการให้ดีย่ิงข้ึน
6.2.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.3 เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 / 2558
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน

8.1   จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2   จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3   ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4   จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5   ด าเนินงานตามโครงการ
8.6   ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9  สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10   งบประมาณในการด าเนินงาน
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ใช้งบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วงเงิน 10,000 บาท 
11    ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ให้ดีย่ิงข้ึน
12.2  เพ่ือให้นักศึกษาได้จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
12.3  เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ :  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
และประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตรา 47-51
3.2 ระเบียนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ 2557 
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดการประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค์

5.1    เพ่ือแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมท่ีดีเด่นของสมาชิก
5.2    เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นท่ีจะพัฒนากิจกรรมองค์การ
5.3    เพ่ือได้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ภาค ชาติ

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 500 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและมีประสิทธิภาพในทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559  ต้ังแต่ ตุลาคม  – ธันวาคม 2558

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
8.1   จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
8.2   จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
8.3   ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
8.4   จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
8.5   ด าเนินงานตามโครงการ
8.6   ประเมินผลโครงการ 
8.7   สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน  5,500 บาท 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมท่ีดีเด่นของสมาชิก
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12.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นท่ีจะพัฒนากิจกรรมองค์การ
12.3 ได้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ภาค ชาติ

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ  : โครงการพัฒนาองค์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามาตรา 47-51
3.2 ระเบียนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ 2557 
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
4. หลักการและเหตุผล
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
ด้วยเหตุน้ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินในปีการศึกษา 2558
 ระดับสถานศึกษาจึงขอด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
5.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีบริหารจัดการภารกิจ      และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม                                                                              

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ห้ององค์การฯ ได้รับมาตรฐานครบองค์ประกอบในการประเมินจ านวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การฯ ผ่านการประเมิน ร้อยละ 80

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ต้ังแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2558

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

อาคารวิทยบริการ ห้องส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน  10,000 บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ได้รับการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
12.2 ได้เตรียมความพร้อมรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
12.3 นักเรียน นักศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีบริหารจัดการภารกิจ
และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม                                                                              

13. การติดตามผลประเมินผล
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แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ : เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฯ ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕   มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
3.2 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล กลยุทธ์ท่ี 1.4 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.3 ระเบียบองค์การนักวิชาชีพฯ พ.ศ.2557 เป้าหมายท่ี ๒ ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”  
4. หลักการและเหตุผล
ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การบริหารงานองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ การจัดและตกแต่งสถานท่ีท างาน ระบบการบริหารท่ีดีการปกครองสมาชิกขององค์การ
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินงาน ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการท างาน
5.2 เพ่ือให้คณะกรรมการได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณะกรรมการของหน่วยงานอ่ืน
5.3 เพ่ือศึกษา และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างหน่วย

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม จ านวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์จากการเข้าศึกษาดูงานและมีความรู้ความเข้าใจในทักษะ

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์  2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ
          วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
10. งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุวงเงิน 10,000 บาท 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 คณะกรรมการด าเนินงานได้ศึกษาเรียนรู้ระบบงานทุกหน่วยงาน
12.2 คณะกรรมการได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณะกรรมการของหน่วยงานอ่ืน
12.3 ได้ศึกษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างหน่วย

13. การติดตามผลประเมินผล
แบบสอบถาม

1. ช่ือโครงการ  ประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมกันจัดการศึกษา
         ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถานประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547
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3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.3 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                             
กลยุทธ์ที 9 สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
4. หลักการและเหตุผล

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ก าหนดนโยบายปรับบทบาทกระบวนการพัฒนาก าลังคน 
เพ่ือประกอบการอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือการพัฒนาก าลังคน  
      อาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจในความร่วมมือการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา การเทียบโอนความรู้และ   
      ประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยี 
5.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
5.4 เพ่ือให้สถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเก่ียวกับคนท่ีหางานท า ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ   สถานประกอบการท่ีร่วมลงนามความร่วมมือ เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วม  
                       จัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับสถานประกอบการ จ านวน ๑๖ แห่ง   
6.2  เชิงคุณภาพ    มีการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกับสถานประกอบการ

                            ทุกแห่ง
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

วันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – 30 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559
8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ค่าใช้สอย  วงเงิน 35,000.- บาท (ตามรายละเอียดประมาณการแนบท้ายโครงการ) 
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1  มีแนวทางการปรับบทบาทสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
12.2 มีบทบาทความร่วมมือกับสถานประกอบการ
12.3 บุคลากรมีความเข้าใจในการน าไปสู่การประกันคุณภาพ
12.4 ท าให้สถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเก่ียวกับคนท่ีหางานท า ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม



1. ช่ือโครงการ  ความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนวิชาการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.2 ความร่วมมือและแลกเปล่ียนการจัดการศึกษากับต่างประเทศ
3.3 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
พันธกิจท่ี  2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ท่ี  17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน
4. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญย่ิงและเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัย
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เน้นกลุ่มเฉพาะทางเก่ียวกับกับวิชาชีพ
ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดท าโครงการ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือ
และแลกเปล่ียนทางวิชาการกับต่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดท าการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการ  
5. วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือพัฒนา ผู้บริหาร  ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนภาคอังกฤษ 
2.  เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
4.  เพ่ือพัฒนาส่ือและปรับปรุงการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ 
5.  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
6.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อส่ือสาร 
(English for Occupational Purposes) ในการศึกษาและฝึกงาน

6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และ คณะครูจากประเทศ อินโดนีเซีย

 ครูจ านวน 45  คน
2. เชิงคุณภาพ      วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอาชีวศึกษา SMKN 1

 SIDOARJO, INDONESIA
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

บริเวณห้องประชุม 1 ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.งบประมาณในการด าเนินงาน

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 80,000 บาท
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11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน
2. ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้สอนตามสาขาวิชา
4. ส่ือการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้ประกอบการการเรียนสอนตามสาขาวิชา
5. ผู้เรียนมีทักษะการพูด ฟัง ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามหลักสูตร
6. ครูวิชาชีพท่ีร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ  ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถฝึกฝนผู้เรียนได้
7. ผู้เรียนม่ันใจในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม

1.ช่ือโครงการ จัดซ้ือวัสดุงานความร่วมมือ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายท่ี 4  ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพ่ือยกระดับผลผลิตให้มีความรู้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี 21 พัฒนาอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 – 51
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี
 ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพ่ือพัฒนาระบบความร่วมมือให้เอ้ืออ านวยต่อการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

6. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ห้องงานความร่วมมือ มีคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 1 ชุด,
 ตู้จัดเก็บเอกสารบานเล่ีอน จ านวน 1 ตู้, ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้
2. เชิงคุณภาพ       งานความร่วมมือ เป็นระเบียบสะดวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารมากย่ิงข้ึน     

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 200
วันท่ี 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2559

8.  ข้ันตอนการด าเนินงาน
     ๑.  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ1. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ
     ๒.  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
     ๓.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
     ๔.  จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ4. จัดซ้ือ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ
     ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ5. ด าเนินงานตามโครงการ
     ๖.  ประเมินผลโครงการ6. ประเมินผลโครงการ 
     ๗.  สรุปผล รายงานผลการปฎิบัติงาน7. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ

 ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน
ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน 28,000 บาท

11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

12.1 ห้องงานความร่วมมือเป็นระเบียบมากย่ิงข้ึน
12.2 งานความร่วมมือมีความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานมากย่ิงข้ึน
12.3 ใช้รองรับการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในคร้ังต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

13. การติดตามผลประเมินผล
13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
1. ช่ือโครงการ  : โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
3.  ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2557
3.2 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
3.3 มาตรฐานการศึกษาอาชีวการศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพ
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการบริการและวิชาชีพ
เป้าหมายท่ี 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนงานท่ี 2.3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.4 พันธกิจท่ี 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านิยมและการยอมรับ
กลยุทธท่ี 16 พัฒนาศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพ่ือการศีกษา
      เพ่ือให้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีกิจกรรมท่ีสามารถท าให้นักเรียน นักศึกษาได้หารายได้ระหว่างเรียน 

และได้น าความรู้ความสามารถจากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังสามารถได้ปฏิบัติงานจริง

ตรงกับวิชาชีพในสาขางาน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพในด้านวิชาชีพท่ีได้ศึกษามา 
โดยเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับประสบการณ์จริง 
มีรายได้ระหว่างเรียนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ ครอบครัวและยังท าให้ทุกคน ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติปัญญาและความรอบครอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรอรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. หลักการและเหตุผล 
       นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ คือ

ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

เพ่ือจะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคล

ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 
โดยมีเป้าหมายจุดประสงค์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานมีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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    2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตรงกับวิชาชีพในสาขางาน
    3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาชีพตรงตามนโยบายของวิทยาลัย
    4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้หารายได้ระหว่างเรียน
6. เป้าหมายของโครงการ
      เชิงปริมาณ : คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 515 คน
      เชิงคุณภาพ : คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษาท่ีใช้บริการได้รับช้ินงานท่ีสมบูรณ์
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : ภาคเรียนท่ี 2/2560
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน
      1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
      2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ
      3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
      4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ
9. สถานท่ีด าเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
    ใช้เงินงบประมาณหรือเงินรายจ่ายอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าวัสดุ จ านวน 4,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1. นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน
      2. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
13. การติดตามผลการประเมินผล 
      1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
      2. รูปภาพ
13. การติดตามผลประเมินผล

13.1 การสังเกต
13.2 การสัมภาษณ์
13.3 แบบสอบถาม
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1

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 16,640,161 16,640,161           

1 งานตามภาระงานประจ า 6,790,000 6,790,000              

1.1 งบด าเนินงาน 4,004,561 4,004,561              

1.2 งบลงทุน 5,845,600 5,845,600              

  - ค่าครุภัณฑ์
1.2.1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองกลึงขนาดยันศูนย์เหนือ

แท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

ซ่อมบ ารุง 750,000 P P P - - - - - - - - - 750,000               

1.2.2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้) งานพัสดุ 1,500,000 P P P P P P P P P P P P 1,500,000             
1.2.3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การบัญชี 40,000 P P P P P P P P P P P P 40,000                 

1.2.4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 461,000 P P P P P P P P P P P P 461,000               
1.2.5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี คอมพิวเตอร์ 15,000 P P P P P P P P P P P P 15,000                 
1.2.6 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิชวลไลเซอร์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 72,000 P P P P P P P P P P P P 72,000                 

1.2.7
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดฝึกเคร่ืองวัดไฟฟ้า (EP.0031) ไฟฟ้าก าลัง 1,750,000

P P P P P P P P P P P P 1,750,000             

1.2.8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจคเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
1.2.9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคปเพ่ือเรียนร่วม

อินโดนีเซีย ขนาด 100 MHz ( 10 เคร่ือง) อิเล็กทรอนิกส์
200,000 P P P P P P P P P P P P 200,000               

1.2.10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี

37,000 P P P P P P P P P P P P 37,000                 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท



2
ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

1.2.11 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ 25,000 P P P P P P P P P P P P 25,000                 

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง

1.2.12 โครงการปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
งานอาคารสถานท่ี

945,600        

P P P - - - - - - - - - 945,600               

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 6,790,000 6,790,000              
2.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

บุคลากร จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 งานวานแผนฯ 75,000 - - - - - - - - - - P P 75,000                 

2.2 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาการบัญชี  สาขางานบัญชี 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
2.3 โครงการพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการบัญชี  สาขางานบัญชี 40,000 40,000                 
2.4 โครงการบริหารจัดการ (งบเพ่ิมเติม)  บริหารทรัพยากร 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
2.5 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี  อาคารสถานท่ี 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
2.6 โครงการจัดท าป้ายเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ  อาคารสถานท่ี 5,500 P P P P P P P P P P P P 5,500                   
2.7 โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  อาคารสถานท่ี 400,000 - P P P P P P P P P P P 400,000               
2.8 โครงการจัดท าอาคารส านักงานอาคารสถานท่ี  อาคารสถานท่ี 350,000 P P P P P P P P P P P P 350,000               
2.9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(เทคอนกรีตหน้าประตู 2)  อาคารสถานท่ี 630,000 P P P P P P P P P P P P 630,000               

2.10 โครงการบ้านพักอาศัยช่ัวคราว  อาคารสถานท่ี 960,000 P P P P P P P P P P P P 960,000               
2.11 โครงการปรับปรุงทางเดินบริเวณหน้าอาคารอ านวยการ  อาคารสถานท่ี 200,500

P P P P P P P P P P P P
200,500               

2.12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หลังคาคลุมถนนทางเดิน)  อาคารสถานท่ี 240,000
P P - - - - - - - - - -

240,000               

2.13 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  บริหารงานท่ัวไป 300,000 P P P P P P P P P P P P 300,000               
2.14 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  บริหารงานท่ัวไป 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
2.15 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วท.มวกเหล็ก
 บริหารงานท่ัวไป 12,000 P P P P P P P P P P P P 12,000                 

2.16 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

 บริหารงานท่ัวไป 1,000 P P P P P P P P P P P P 1,000                   

2.17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 งานบุคลากร 10,000 P P P P P P P P P P P P 10,000                 



3
ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 งานบุคลากร 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 

2.19 โครงการทุนเพ่ือการศึกษาต่อส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 งานบุคลากร 20,000 P P P P P P P P P P P P 20,000                 

2.20 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 งานบุคลากร 500,000 P P P P P P P P P P P P 500,000               

2.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ วท.มวกเหล็ก

 งานบุคลากร 70,000 P P P P P P P P P P P P 70,000                 

2.22 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

 งานบุคลากร 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 

2.23 โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ  พัสดุ 4,500 P P P P P P P P P P P P 4,500                   
2.24 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์)  พัสดุ 5,500 P P P P P P P P P P P P 5,500                   
2.25 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)  พัสดุ 60,000 P P P P P P P P P P P P 60,000                 
2.26 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  งานทะเบียน 18,000 P P P P P P P P P P P P 18,000                 
2.27 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา  งานทะเบียน 64,000 P P P P P P P P P P P P 64,000                 
2.28 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  งานทะเบียน 40,000 P P P P P P P P P P P P 40,000                 
2.29 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  งานประชาสัมพันธ์ 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
2.30 โครงการจัดซ้ือวัสดุบอร์ดประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ 8,000 P P P P P P P P P P P P 8,000                   
2.31 โครงการจัดซ้ือวัสดุกล้องเพ่ิมเติม  งานประชาสัมพันธ์ 15,000 P P P P P P P P P P P P 15,000                 
2.32 โครงการจัดซ้ือซีดีพร้อมกล่องใส่ซีดี  งานประชาสัมพันธ์ 3,000 P P P P P P P P P P P P 3,000                   
2.33 โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 
2.34 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  งานความร่วมมือ 300,000 - - - - - - - - P P P - 300,000               
2.35 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานความร่วมมือ  งานความร่วมมือ 30,000 P P P P P P - - - - - - 30,000                 
2.36 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือ เพ่ือเชิดชู

เกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมกันจัดการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถาน
ประกอบการ

 งานความร่วมมือ 35,000 - - - - - - - - - P P - 35,000                 

2.37 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาในต่างประเทศ

 งานความร่วมมือ 200,000 P P P P P P P P P P P P 200,000               



4
ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

2.38 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียน
วิชาการ

 งานความร่วมมือ 200,000 P P P P P P P P P P P P 200,000               

2.39 โครงการการศึกษาไร้พรหมแดน (ผู้พิการ)  งานความร่วมมือ 20,000 20,000                 
2.40 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ

การประเมินภายในสถานศึกษา
 งานประกันคุณภาพ 70,000 - - - - - - - P P P P P 70,000                 

2.41 โครงการปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

 งานประกันคุณภาพ 100,000 - - - - - P P P P P P P 100,000               

2.42 โครงการตรวจติดตามสอบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

 งานประกันคุณภาพ 50,000 - - - - - - - - - P P P 50,000                 

2.43 โครงการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  งานประกันคุณภาพ 50,000 - - - - - - - P P P P P 50,000                 
2.44 โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมรองรับการ

ประเมินภายนอกรอบส่ี
 งานประกันคุณภาพ 200,000 P P P P P P P P P P P P 200,000               

2.45 โครงการสถานศึกษาพอเพียง  งานประกันคุณภาพ 60,000 P P P P P P P P P P P P 60,000                 
2.46 โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง  งานประกันคุณภาพ 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
2.47 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  งานประกันคุณภาพ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
2.48 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้  งานประกันคุณภาพ 3,000 P P P P P P P P P P P P 3,000                   
2.49 โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง  งานประกันคุณภาพ 10,000 P P P P P P P P P P P P 10,000                 
2.50 โครงการ "ปรับนิสัยใช้ชีวิต ให้พอเพียง"  งานประกันคุณภาพ ไม่ใช้งบประมาณ P P P P P P P P P P P P ไม่ใช้งบประมาณ

2.51 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  งานประกันคุณภาพ 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 
2.52 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เชิร์ฟเวอร์  งานศูนย์ข้อมูลฯ 5,000 - - - - - P P P P P P P 5,000                   
2.53 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560
 งานแนะแนวการศึกษา 50,000 - - - - - - P P P P P P 50,000                 

2.54 โครงการแนะแนวเครือข่าย  งานแนะแนวการศึกษา 30,000 - - P P P - - - - - - - 30,000                 

2.55 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559

 งานแนะแนวการศึกษา 4,000 - - - P P - - - - - - - 4,000                   

2.56 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่วิชาชีพ  งานแนะแนวการศึกษา 120,000 P P P P P P P P P P P P 120,000               

2.57 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน และ
อุปกรณ์ภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2560

 งานสวัสดิการฯ 20,000 P P P P P P P P P P P P 20,000                 



5
ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

2.58 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษา  2560  งานสวัสดิการฯ 142,500 P P P P P P P P P P P P 142,500               
2.59 โครงการลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ  งานสวัสดิการฯ 100,000 P P P P P P P P P P P P 100,000               
2.60 โครงการวิทยาลัยอุ่นใจ ( คุ้มครองสวัสดิภาพของ

นักเรียน นักศึกษา )
 งานสวัสดิการฯ 142,500 P P P P P P P P P P P P 142,500               

2.61 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  งานสวัสดิการฯ 3,000 P P P P P P P P P P P P 3,000                   
2.62 โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปี

การศึกษา  2559
 วัดผลและประเมินผล 12,000 - - - P P P - - - - - - 12,000                 

2.63 โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นท่ี 
17

 วัดผลและประเมินผล ไม่ใช้งบประมาณ - - - P P P - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ

2.64 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net  ประจ าปี           
การศึกษา 2559

 วัดผลและประเมินผล 65,000 - - - P P P - - - - - - 65,000                 

2.65 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net) ประจ าปีการศึกษา  2559

 วัดผลและประเมินผล 25,000 - - - P P P - - - - - - 25,000                 

2.66 โครงการ สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา  2560

 วัดผลและประเมินผล 21,000 - - - - - - - - - P P P 21,000                 

2.67 โครงการ สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา  2559

 วัดผลและประเมินผล 30,000 - - - P P P - - - - - - 30,000                 

2.68 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปี 2559  วัดผลและประเมินผล  ไม่ใช้
งบประมาณ

- - - P P P - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ

2.69 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพรุ่นท่ี 17

 วัดผลและประเมินผล  ไม่ใช้
งบประมาณ

- - - P P P - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ

2.70 โครงการสอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา  2560

 วัดผลและประเมินผล         1,500.00 - - - P P P - - - - - - 1,500                   

2.71 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ประจ าปี
การศึกษา  2559

 วัดผลและประเมินผล 22,000 - - P P - - - - - - - - 22,000                 

2.72 โครงการจัดซ้ือวัสดุปร้ินเตอร์  วัดผลและประเมินผล 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   

2.73 โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ปี
การศึกษา 2560

 งานวิทยบริการฯ 8,500 - - - - - - - - P P P - 8,500                   

2.74 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึก
อาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2559

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

8,000 P - - - - - - - - - - - 8,000                   
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

2.75 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึก
อาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2560

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

10,000 - - - - - - - P - - - - 10,000                 

2.76 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา และฝึกอาชีพ ภาค
เรียนท่ี 2/2559

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3,000 P P P P P P - - - - - - 3,000                   

2.77 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ
 ภาคเรียนท่ี 1/2560

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

5,000 P P P P P - - - - - - - 5,000                   

2.78 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  ประจ าปีการศึกษา 2559)

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

40,000 - - - - - - - - - P P 40,000                 

2.79 โครงการพัฒนาประสบกาณณ์วิชาชีพครู  งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

75,000 - - - - - - P P P P P P 75,000                 

2.80 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
 หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน

 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2,000 - - - - P - - - - - - - 2,000                   

2.81 โครงการ อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  งานพัฒนาหลักสูตรฯ 20,000 P P P P P P P P P P P P 20,000                 
2.82 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 10,000 P P P P P P P P P P P P 10,000                 

2.83 โครงการ นิเทศการสอน  งานพัฒนาหลักสูตรฯ 20,000 P P P P P P P P P P P P 20,000                 
2.84 โครงการพัฒนาวิธีการเทียบโอนประสบการณ์  งานพัฒนาหลักสูตรฯ 10,000 P P P P P P P P P P P P 10,000                 

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 4,004,561 4,004,561              
3.1 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 

เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   ประจ าภาคเรียนท่ี  
2/2559

 งานวิทยบริการฯ 620,000 P P P P P - - - - - - - 620,000               

3.2 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 
เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   ประจ าภาคเรียนท่ี  
1/2560

 งานวิทยบริการฯ 620,000 - - - - - - - - - - P P 620,000               

3.3 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  งานบุคลากร 189,600 P P P P P P P P P P P P 189,600               
3.4 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน  งานบุคลากร 117,600 P P P P P P P P P P P P 117,600               
3.5 โครงการจัดหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  (วารสาร นิตสาร 

นิยาย)
 งานวิทยบริการฯ 8,136 - - - - - - - - P P P P 8,136                   

3.6 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม         
 ปีการศึกษา 2560

 กิจกรรมลูกเสือฯ 5,000 - - - - - - - - - P - - 5,000                   
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

3.7 โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี     
  ปีการศึกษา 2560

 กิจกรรมลูกเสือฯ 5,000 - - - - - - - - - - - P 5,000                   

3.8
โครงการวันวชิราวุธ 

 กิจกรรมลูกเสือฯ ไม่ใช้งบประมาณ P P - - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ

3.9 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  กิจกรรมลูกเสือฯ 50,000 P P - - - - - - - - - - 50,000                 

3.10 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาค  ปีการศึกษา 2560

 กิจกรรมลูกเสือฯ 30,000 P P - - - - - - - - - - 30,000                 

3.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินงาน
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ

 กิจกรรมลูกเสือฯ 20,000 P P P - - - - - - - - - 20,000                 

3.12 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในทุก
ระดับ

 งานวิจัยพัฒนาฯ 100,000 - - - - - - - - - - P P 100,000               
3.13 โครงการอบรมการท าวิจัยของผู้เรียน  งานวิจัยพัฒนาฯ 10,000 P P P - - - - - - - - - 10,000                 
3.14 โครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน  งานวิจัยพัฒนาฯ 8,000 - - - - - - - P P P - - 8,000                   
3.15 โครงการผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  งานวิจัยพัฒนาฯ งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P

3.16 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  งานส่งเสริมผลิตผลฯ 100,000 P P P P P P P P P P P P 100,000               

3.17 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  งานส่งเสริมผลิตผลฯ 100,000 100,000               
3.18 โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์  งานกิจกรรมฯ เงินสนับสนุน

จากเทศบาล
- - P P - - - - - - - - เงินสนับสนุนจากเทศบาล

3.19 โครงการ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560  งานกิจกรรมฯ 21,200 - - - - - - - - P - - - 21,200                 
3.20 โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม  และสร้าง

พลังรักษ์โลก
 งานกิจกรรมฯ                  -   P P P P P - - - - - - - -                      

3.21 โครงการ BIG CLEANNING DAY  งานกิจกรรมฯ 10,000 - P - - - - - - - - - - 10,000                 
3.22 โครงการวิถีธรรมวิถีพุทธ (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)  งานกิจกรรมฯ P P P P P - - - - - - - -                      

3.23 โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา  งานกิจกรรมฯ เงินสนับสนุน
จากเทศบาล

- - - - - - - - - P - - เงินสนับสนุนจากเทศบาล

3.24 โครงการ “ท าความดี  จิตอาสา”  งานกิจกรรมฯ                  -   P P P P P - - -  - - - -                      
3.25 โครงการท าความสะอาดแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน  งานกิจกรรมฯ 1,000 P P P P P - - - - - - - 1,000                   
3.26 โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาใหม่
 งานกิจกรรมฯ 55,600 - - - - - - - - - P - - 55,600                 
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

3.27 โครงการกิจกรรมรวมพลคนรักวิทยาลัย (วันไหว้ครู)  งานกิจกรรมฯ 5,000 P P P P P - - - - - - - 5,000                   
3.28 โครงการวันปิยมหาราช  งานกิจกรรมฯ 1,000 P - - - - - - - - - - - 1,000                   
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

3.29 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 งานกิจกรรมฯ 22,925 - - P - - - - - - - - - 22,925                 

3.30  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี  งานกิจกรรมฯ 17,000 - - - - - - - - - - P - 17,000                 
3.31 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา  งานครูท่ีปรึกษา 18,000 P P P P P P P P P P P P 18,000                 
3.32 โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน  งานครูท่ีปรึกษา 8,600 P P P P P P P P P P P P 8,600                   
3.33 โครงการพบนักเรียนนักศึกษา (Home room)  งานครูท่ีปรึกษา 8,600 P P P P P P P P P P P P 8,600                   
3.34 โครงการจัดท าแฟ้มประวัติประจ าตัวผู้เรียน  งานครูท่ีปรึกษา 8,600 P P P P P P P P P P P P 8,600                   

3.35 โครงการติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน  งานครูท่ีปรึกษา 8,600 P P P P P P P P P P P P 8,600                   

3.36 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือลดการออก
กลางคัน

 งานครูท่ีปรึกษา 9,000 P P P P P P P P P P P P 9,000                   

3.37 โครงการจัดท าสมุดมอบหมายหน้าท่ี และแนวทาง
ปฏิบัติของครูท่ีปรึกษา

 งานครูท่ีปรึกษา 8,600 P P P P P P P P P P P P 8,600                   

3.38 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2559

 งานโครงการพิเศษ งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P งปม.จากสนผ.

3.39 โครงการอาชีวะอาสา "สุขกาย สุขใจ ขับข่ีปลอดภัย    
    รับปีใหม่ พ.ศ. 2560"

 งานโครงการพิเศษ งปม.จากสนผ. P P P - - - - - - - - - งปม.จากสนผ.

3.40 โครงการ อาชีวะอาสา“ตรวจรถก่อนใช้  เดินทาง
ปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

 งานโครงการพิเศษ งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P งปม.จากสนผ.

3.41 โครงการป้องกันส่ิงเสพติดในสถานศึกษา  งานโครงการพิเศษ 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 
3.42 โครงการฝึกอบรมสอนระยะส้ัน 108 อาชีพ  งานโครงการพิเศษ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
3.43 โครงการช่วยเหลือคนพิการ  งานโครงการพิเศษ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
3.44 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  วิชาสามัญ สัมพันธ์ 9,000 - - - - - - - - - P P P 9,000                   
3.45 โครงการธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  วิชาสามัญ สัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมาณ P P P P P - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ



10
ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

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  วิชาสามัญ สัมพันธ์ 5,000 - - - - - - - P P P P P 5,000                   
3.49 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิชาสามัญ สัมพันธ์ 7,000 P P P P P P P P P P P P 7,000                   
3.50 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  วิชาสามัญ สัมพันธ์ 15,000 - - - - - - - - - P P - 15,000                 
3.51 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  วิชาสามัญ สัมพันธ์ 20,000 - - - - - - - - - - P P 20,000                 

3.52 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซ่

 วิชาสามัญ สัมพันธ์ 20,000 P P P P P P P P P P P P 20,000                 

3.53 โครงการพัฒนาองค์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับ
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

 กิจกรรม อวท. 10,000 P P P - - - - - - - - - 10,000                 

3.54 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฯ ประจ าปี
การศึกษา 2560

 กิจกรรม อวท. 1,000 - - - - P - - - - - - - 1,000                   

3.55 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน

 กิจกรรม อวท. 5,500 P P P - - - - - - - - - 5,500                   

3.56 โครงการประชุมวิชาการ อวท. ทุกระดับ  กิจกรรม อวท. 200,000 P P P P P P P P P P P P 200,000               
3.57 โครงการจัดซ้ือวัสดุตู้สวิตท์บอร์ด  ไฟฟ้าก าลัง 25,000 P P P P P P P P P P P P 25,000                 
3.58 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาไฟฟ้า  ไฟฟ้าก าลัง 90,000 P P P P P P P P P P P P 90,000                 
3.59 โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานสาขางานติดต้ังไฟฟ้า  ไฟฟ้าก าลัง 25,000 P P P P P P P P P P P P 25,000                 
3.60 โครงการห้องซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ไฟฟ้าก าลัง 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 
3.61 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษา

ใหม่ ปีการศึกษา 2559
 ไฟฟ้าก าลัง 6,500 P P P P P P P - - - - - 6,500                   

3.62 โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง/โยธา 5,000 P P P P P P P - - - - - 5,000                   
3.63 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษา

ใหม่
 ก่อสร้าง/โยธา 5,000 P P P P P P P - - - - - 5,000                   

3.64 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พ่ีสอนน้อง)  ก่อสร้าง/โยธา 6,950 P P P P P P P - - - - - 6,950                   
3.65  โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาก่อสร้าง  ก่อสร้าง/โยธา 10,000 - - - - - - P P - - - - 10,000                 
3.66 โครงการอบรมทางวิชาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ก่อสร้าง/โยธา 2,000 P P P P P P P - - - - - 2,000                   
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ  งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

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

 รวมเป็นเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

3.67 โครงการซ้ือตู้เก็บกระจกบานเล่ือน (จ านวน 12 ตู้)  อิเล็กทรอนิกส์ 10,000 P P P P P P P P P P P P 10,000                 
3.68 โครงการอบรมซ่อมเคร่ืองรับโทรทัศน์ LCD LED  อิเล็กทรอนิกส์ 20,000 P P P P P P P P - - - - 20,000                 
3.69 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
3.70 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  อิเล็กทรอนิกส์ งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P งปม.จากสนผ.
3.71 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาเรียนร่วมอินโดนีเซีย  อิเล็กทรอนิกส์ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
3.72 โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 
3.73 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ชุดฝึกเคร่ืองขยายเสียง 

เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองจ่ายไฟส าหรับชุดฝึก
 อิเล็กทรอนิกส์ 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 

3.74 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกลึง)  เทคนิคพ้ืนฐาน 25,000 P P P P P P P P P P P P 25,000                 
3.75 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเจาะ)  เทคนิคพ้ืนฐาน 15,000 P P P P P P P P P P P P 15,000                 
3.76 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเช่ือม)  เทคนิคพ้ืนฐาน 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
3.77 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเล่ือย)  เทคนิคพ้ืนฐาน 2,000 P P P P P P P P P P P P 2,000                   
3.78 โครงการก่ีจัดอบรมโครงการ Google Apps For 

Education ส าหรับผู้เรียน
 งานส่ือการเรียนฯ  ไม่ใช้

งบประมาณ
P P P P P P P P P P P P ไม่ใช้งบประมาณ

3.79 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือช่วยสอน  งานส่ือการเรียนฯ 44,550 P P P P P P P P P P P P 44,550                 
3.80 โครงการห้องเรียนเฉพาะทางช่างยนต์  ยานยนต์ 55,000 P P P P P P P P P P P P 55,000                 
3.81 โครงการห้องรับรองลูกค้าศูนย์บริการยานยนต์  ยานยนต์ 22,000 P P P P P P P P P P P P 22,000                 
3.82 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติการสาขาวิชาช่างยนต์  ยานยนต์ 35,000 P P P P P P P P P P P P 35,000                 
3.83 โครงการครูมาตรฐานฝึกงานสถานประกอบการ  ยานยนต์ 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
3.84 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่  ยานยนต์ 4,800 P P P P P P P P P P P P 4,800                   

3.85 โครงการอบรมปรับต้ังค่าระบบฉีดเช้ือเพลิง  ยานยนต์ 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
3.86 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขางานยานยนต์  ยานยนต์ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 
3.87 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ชุดฝึก  ยานยนต์ 35,000 P P P P P P P P P P P P 35,000                 
3.88 โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีด  บัญชี 60,000 P P P P P P P P P P P P 60,000                 
3.89 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ า

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559
 บัญชี 5,000 - - - - - - - P P - - - 5,000                   

3.90 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
ผู้เรียนและผู้สอน

 บัญชี 10,000 P P P P P P P P P P P P 10,000                 
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3.91 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ  
สาขาวิชาการบัญชี

 บัญชี 25,000 - - - - - - - P - - - - 25,000                 

3.92 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี  บัญชี 99,000 P P P P P P P P P P P P 99,000                 
3.93 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50,000 P P P P P P P P P P P P 50,000                 

3.94 โครงการอบรมติดต้ังการใช้งานระบบปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
3.95 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 99,000 P P P P P P P P P P P P 99,000                 
3.96 โครงการศึกษาดูงาน  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,000 P P P P P P P P P P P P 8,000                   
3.97 โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศโรงฝึกงานซ่อมบ ารุง  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 15,000 P P P P P P P P P P P P 15,000                 

3.98 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาซ่อมบ ารุง  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 100,000 P P P P P P P P P P P P 100,000               
3.99 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกลึง)  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 30,000 P P P P P P P P P P P P 30,000                 

3.100 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองกัด Millong 
Machine)

 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 15,000 P P P P P P P P P P P P 15,000                 

3.101 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เคร่ืองเจาะ)  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 9,000 P P P P P P P P P P P P 9,000                   
3.102 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
3.103 โครงการจัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดผ้า  การโรงแรม 5,000 P P P P P - - - - - - - 5,000                   
3.104 โครงการศึกษาดูงานสาขางานการโรงแรม  การโรงแรม 1,200 - - - - - - - - P - - - 1,200                   
3.105 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกสาขาวิชาการโรงแรม  การโรงแรม 5,000 P P P P P P P P P P P P 5,000                   
3.106 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าห้องปฏิบัติการสาขาการ

โรงแรม
 การโรงแรม 150,000 P P P P P P P P P P P P 150,000               

3.107 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วท.มวกเหล็ก งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P งปม.จากสนผ.
3.108 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  วท.มวกเหล็ก งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P งปม.จากสนผ.
3.109 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ

อาชีวศึกษา (เคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ 
ระดับ ปวช.1)

 วท.มวกเหล็ก งปม.จากสนผ. P P P P P P P P P P P P งปม.จากสนผ.

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) -                       


