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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีนี้ 
จัดท าขึ้นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายบริการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกับยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์เน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป 

ท้ายนี้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจและเป็นประโยชน์  
แก่สถานศึกษาร่วมสถาบัน 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมี

คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

ภำรกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็น

เลิศทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 
 

เป้ำหมำย  
การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 
    1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. 
    1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัย

พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยท่ีมีปัญหาการ
ออกกลางคันสูง 

    1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา   
    1.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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 1.5  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน  
และผู้ปกครอง  

2. ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
   2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
   2.2 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ 

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
             2.3 จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอช้ันหนึ่ง 
             2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ  
และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

   2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็น 
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็ว
สูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

   2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะส้ัน/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

   2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ 
 อปท.   และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
     2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

   2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ 
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3.  ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
     3.1  ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ 

ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
         - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based  

Learning Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ีจริง/สถานการณ์
จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

        - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ 
ครู    รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
                  - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 
                  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ 
จัดต้ังตามความต้องการของพื้นท่ี และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน,สูงวัย, สตรี 
ฯลฯ  
                 - ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการ
สอน 
            - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท า 
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

      - จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
   3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าท่ี 
(Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและ  การประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมท้ังการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

 3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา English  
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/ส่ือต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การ
เรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4. ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
              4.1 ด้านบริหารท่ัวไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
              4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB  
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , 
การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
              4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน 
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
              4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การ 
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

        -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวง 
แรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
                  -  ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
                  -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก ่VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ  
UNIVOC ฯลฯ  
                 - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 
ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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เป้ำหมำยบริกำร 
1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกาและวิชาชีพ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 

และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และสถานประกอบการ 
     6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
     7. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ลัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เป้ำหมำยหลักและเป้ำหมำยรอง ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ 
เป้ำหมำยหลัก 

1. พัฒนาก าลังคนท่ีมีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพื่อรองรับความก้าวหน้าในการใช้ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2. ลดปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในประเทศ โดยยกระดับแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่อาชีวศึกษา 
 
เป้ำหมำยรอง 

1. เพิ่มจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และ 
ผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับ หรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ 
ภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถท่ีจะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1. ด้านครู 
2. ด้านครุภัณฑ์ 
3. ด้านการบิหารอาชีวศึกษาเอกชน 
4. ด้านอื่นๆ 
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2. ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ 

1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

มำตรกำร 
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและการกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
โครงกำร 

 1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา 
เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 

      2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อ 
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม) 
 3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบาย และวจัิยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 
 4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปรึกษาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
   5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 6. เงินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน 
 7. เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
 8. เงินอุดหนุนการฝึกการอบรมเกษตรระยะส้ัน 
 9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ 
พระเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

 10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
 11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
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12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและอาชีพ 
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรสีายปฏิบัติการ 
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
18. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
19. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) 
20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ 
26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา 
เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 
30. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 
31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
38. โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวีภาคี  
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ  
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของบครูอาชีวศึกษา 
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
45. โครงการความร่วมมือในการผลิต และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเช่ือมโยง 

อุสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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นโยบำยสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 
 

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระส าคัญ ดังนี้  
   1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร        
เทพยวรางกูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
   2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา     ท่ี
จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
      1) ความมั่นคง  
      2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
      4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
      5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   3. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร 
       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 
ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. ด้ำนควำมม่ันคง 
      แนวทำงหลัก  
       1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
        1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและ
พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
        1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์   เช่น 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
       1.2 กำรบริหำรจัดกำร 
        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ/ชายแดน 
        1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ประเทศ 
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       2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
        2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะส้ัน Application และส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
        2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  โดยปี 
2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        2.1.3 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
        2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน 
       2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพื่อผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
      3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
       แนวทำงหลัก 
        3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล 
         3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1   ถึง
ระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
          2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
         3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตร
นารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
          2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
         3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
          1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได้ 
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          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
          3) แก้ ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ไ ด้ เน้นกิจกรรมการอ่าน
โดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
          4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ 
Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ 
วิธีการย่อย รวมท้ังการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
         3.1.4 การวัดและประเมินผล  
          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 
          2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
          3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการใน
รูปคณะท างานออกข้อสอบ 
 
        3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู  
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
          2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
         3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการ
เรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
         3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
          1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ  และ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครู
ด้วยระบบ TEPE Online 
          2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
      4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
       แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
        4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำ ท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมท้ังการด าเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพเิศษ  
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        4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย 
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านส่ือและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  
        4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
      5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
        1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
        2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : 
ต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
        3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

 
นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 

  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยได้
ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
   นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น       ท่ี
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
  4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชำชน
ทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน     ท้ัง
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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  4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู      เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน      การสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
1. ความมั่นคง 
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ปรับสมดลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
4. รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 

1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
2. ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
3. ให้ภาคส่วนต่างๆร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ 
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
9. สนับสนุนการเรียนภาต่างประเทศ 
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี 
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

แผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม  : คุณธรรม คุณภาพ ความร่วมมือ ความเป็นมืออาชีพ 

วิสัยทัศน์ : สอศ. เปน็องค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่มี
คุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

 

พันธกิจ ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน

วิชาชีพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของ

สถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพ
อิสระให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานในระดับ

สากล 

พันธกิจ ที่ 2 
ขยายโอกาส

การศึกษาวิชาชีพ
ให้กับประชาชน 

ทุกช่วงวัย 

 

พันธกิจ ที่ 3 
เกิดประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ
อาชีวศึกษาภายใต้

หลักธรรมาภิบาลโดย
อาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน 

 

พันธกิจ ที่ 4 
พัฒนางานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
และสร้างองค์ความรู้

เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ 

 

พันธกิจ ที่ 5 
พัฒนาครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีคณุภาพด้วยวิธี

ที่หลากหลาย 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 
ผลิตและพัฒนา

ก าลังคนด้านวิชาชีพ
อย่างมีคุณภาพและ
พอเพียงกับความ

ต้องการพัฒนาประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 2 
พัฒนาขีดความสามารถ
ก าลังคนด้านวิชาชีพใน
ทุกช่วงวัยเพื่อเพิ่มผลิต

ภาพการขับเคลื่อน
ประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3 
ส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและ
ประสังคมในการจัด

อาชีวศึกษา 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ
อาชีวศึกษาภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 5 
เพิ่มศักยภาพกลังคน

ด้านวิชาชีพให้มี
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 

 
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 

ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อ
การจัดการอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 7 
ผลิตและพัฒนาครู
อาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะสอดคล้องกับ
บริบทความ
เปลี่ยนแปลง 
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กำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยของ สอศ.  
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 20 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 

 
 
 
  
 

A 

ยกระดับคุณภำพผู้เรียน

(22)

B

เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชพี

(20)

D

เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร

(10)

C

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน

(10)

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี

งบประมำณ 
พ.ศ.2562

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและ

สร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ

เสรีมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการ
ลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

ประชาชนที่เป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบ
และการบริหาร

จัดการ 
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A1 ส่งเสริมศักยภำพ
สถำนศึกษำ(4)

• A11 ส่งเสริมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง(สมอ)

• A12 พัฒนาหลักสูตร การจัด
กาเรรียนการสอน เพื่อพัฒนาค
ฟุณภาพและมาตรฐาน (สมอ)

• A13 ลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (สนผ)

• A14 พัฒนาระบบการประเมิน
และประกันคุณภาพแบบ
ออนไลน์ (APACC) (สมอ)

A2 สร้ำงคุณภำพผู้เรียน

(11)
• A21 พัฒนาการศึกษาอาชีพตาม

แนวพระราชด าริ(ศพก)
• A22 โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 

(สนผ)
• A23 เตรียมความพร้อมผู้เรียน

อาชีวศึกษา(Pre.Voc.ed.)(ศพก)
• A24 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาลี(ศพก)

• A25 ปลูกจิตส านึกรักทรัพยากร
ป่าไม(้สนผ)

• A26 ป้องกันและแก้ไขปัญหการ
ต้ังครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R 
(ศพก)

• A27 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร (สสอ)

• A28 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด(ศพก)

• A29 ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี(สวพ)

• A210 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม(สนผ)

• A211 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(ศพก)

A3 ยกระดับทักษะฝีมืออำชีพ

(7)
• A31 เงินอุดหนุนองค์การเกษตร

ในอนาคตแห่งประเทศไทย
(ศพก)

• A32 เงินอุดหนุนกิจกรรม
องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
(ศพก)

• A33 เงินอุดหนุนกิจกรรม
องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการ 
และวิชาชีพเฉพาะทาง(ศพก)

• A34 อาชีวะพัฒนา(สม)
• A35 ยกระดับมาตรฐานทักษะ

อาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา(สนผ)
• A36 พัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน(สม)

• A37 สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน(ศทอ)

A  ยกระดับคุณภำพผู้เรียน  (22) 
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B1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน

(5)

• B11 ยกระดับสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน รองรับเทคโนโลยี นวัตกรรม
ประเทศไทย 4.0(ศปส)

• B12 พัฒนาส่ือดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพ
เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(ศทอ)

• B13 ผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สนผ)

• B14 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพก าลังคน
ด้านวิชาชีพบริเวณชาจแดนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ(สม)

• B15  วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(สมอ)

B2 ส่งเสริมเส้นทำงอำชีพ

(15)

• B21 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน(สนผ)

• B22 ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
(ศทอ)

• B23 ผลิตส่ือองค์ความรู้วิชาชีพบริการ
ประชาชนเผยแพร่ทางสถนีวิทยุ R-Radio 
network (ศทอ)

• B24 อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
(สมอ)

• B25 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(สนผ)
• B26 พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้(ศพต)
• B27 Smart Farmer(สนผ)
• B28 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(สมอ)
• B29 ทวิศึกษา(สนผ)
• B210 สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สนผ)
• B211 อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน

(สนผ)
• B212 อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

(สนผ)
• B213 จัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ(ศพก)
• B214 อาชีวะ(พระดาบส)(สนผ)
• B215 พัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากร

วัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ
ผู้สูงอายุ(สนผ)

B เพิ่มปริมำณผู้เรียน (20) 
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C1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ

(2)

• C11 ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(ทวิภาคี)

• C12 ความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการใน 10 อุตสาหกรรมหลัก(สม)   

C2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับ
ภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ(8)

• C21 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สนผ)

• C22 ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย(สนผ)

• C23 ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ(สม)

• C24 เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัย
บริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
(สนผ)

• C25 ความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ(สม)

• C26 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
ภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน(สมอ)

• C27 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สม)

• C28 อาชีวศึกษามาตรฐานสากล(สมอ)

C ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน (10) 
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พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร (10)

• D11 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ(สนผ)
• D12 การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา(สอ)
• D13 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา(สอ)
• D14 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา(ศทอ)
• D15 การผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สสอ)
• D16 จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า(สอ)
• D17 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน(สวพ)
• D18 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน(สอช)
• D19 อุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน(สอช)
• D110 พัฒนาเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ(ศทอ)

D เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร (10) 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

   วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก  
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ฯลฯ 
 
ปรัชญา 

ฝีมือเยี่ยม   เป่ียมคุณธรรม   วิชาการเลิศล  า  น าสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 
          1.  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  สามารถน า 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 

2. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย 
น าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง
สูงสุด 

3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ  และบูรณาการ คุณธรรม  
จริยธรรม จัดการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง  

4. พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5. จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 
มาตรฐานสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1  เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ 

แนวทางปฏิบัติต่างๆ 
     1.2  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ

ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
2. กลยุทธ์ 
          พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมี คุณภาพ                   

มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ี

พึงประสงค์ด้านความรู้   
  2.1.1 เป้าประสงค์ 
             2.1.1.1 ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             2.1.1.2 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา 
                             2.1.1.3 ผู้เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่ งหมายของการจัด
การศึกษา 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการจัดท าแบบทดสอบสอบปลาย 
                            2.1.2.2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                            2.1.2.4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                            2.1.2.6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            2.1.2.7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
                            2.1.2.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสู่สากล 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
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           2.1.3.1 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
                              2.1.3.2  ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเรียน 
                              2.1.3.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึง
ประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
                              2.2.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไป
อย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
   2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
                            2.2.2.2 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจาก          
สถานประกอบการ  
                            2.2.2.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  
                            2.2.2.4 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ  
                            2.2.2.5 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
                            2.2.2.6 โครงการอาชีวะบริการ 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต 
                              2.2.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ 
  2.3.1 เป้าประสงค์  
                              2.3.1.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้าน
การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไป
อย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
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                            2.3.2.2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                            2.3.2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.4 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน 
                            2.3.2.5 โครงการสอบธรรมศึกษา  
                            2.3.2.6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                            2.3.2.7 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 รัชกาลท่ี 10 
                            2.3.2.8 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
                            2.3.2.9 โครงการวันปิยมหาราช 
                            2.3.2.10 โครงการวันพอ่แห่งชาติ 
                            2.3.2.11 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
                            2.3.2.12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
                            2.3.2.13 โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
                            2.3.2.14 โครงการพิธีไหว้ครู 
                            2.3.2.15 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
                            2.3.2.16 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp)  
                            2.3.2.17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
                            2.3.2.18 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ 
                            2.3.2.19 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร  
                            2.3.2.20 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉี่สีม่วง 
                            2.3.2.21 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
                            2.3.2.22 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
                            2.3.2.23 โครงการน้ าตกสวยด้วยมือเรา  
                            2.3.2.24 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
                            2.3.2.25 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
                            2.3.2.26 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง  
                            2.3.2.27 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
                            2.3.2.28 โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส. 
                            2.3.2.29 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
                            2.3.2.30 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
                            2.3.2.31 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
                            2.3.2.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม 
                            2.3.2.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา 
                            2.3.2.34 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ยุวพุทธ" 
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  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้าน
การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.3.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                             2.3.3.3 ได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียนนักศึกษา  
                             2.3.3.4 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่าง
มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.4 กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.4.1 เป้าประสงค์  
                              2.4.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.4.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.1.3 ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 

  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง  
                            2.4.2.2 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                            2.4.2.3 โครงการน านักเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้การศึกษาดูงานสถานประกอบการในฝันสู่อาชีพท่ียั่งยืน 
                            2.4.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ 
                            2.4.3.5 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจหารายได้
ระหว่างเรียน 
                            2.4.3.6 โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
           2.4.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.3.2 ผู้เรียนทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                              2.4.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.5 กลยุทธ์ที ่5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.5.1 เป้าประสงค์  
                              2.5.1.1 เพื่อพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                              2.5.1.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
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                              2.5.1.3 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน           
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  2.5.2 แผนงาน โครงการ 
                             2.5.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในช้ันเรียน 
                             2.5.2.2 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน  

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
                    2.5.3.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                             2.5.3.2 ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อพร้อมท้ังด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
                             2.5.3.3 สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล  
 
 

2.6 กลยุทธ์ท่ี 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
นิทรรศการ และงานวิจัย   
  2.6.1 เป้าประสงค์  
                             2.6.1.1  ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์                  
งานนิทรรศการ หุ่นยนต์และงานวิจัย             
                             2.6.1.2 ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                             2.6.1.3 ได้ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ    
  2.6.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.6.2.1 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
                            2.6.2.2 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
                            2.6.2.3 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
                            2.6.2.4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
                            2.6.2.5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  2.6.3 ตัวชี้วัด 
           2.6.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
นิทรรศการ หุ่นยนต์ และงานวิจัย             
                              2.6.3.2 ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้พัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
                              2.6.3.3 ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ  
 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


24 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

2.7 กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  2.7.1 เป้าประสงค์  
                             2.7.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                             2.7.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขา
วิชาชีพ          
                             2.7.1.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                             2.7.1.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
  2.7.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.7.2.1 โครงการอาชีว ศึกษาบูรณาการอาชีพติดสต๊ิกเกอร์ เคสโทรศัพท์                
Warp Phone 
                            2.7.2.2 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 
                            2.7.2.3 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 
                            2.7.2.4 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 
                            2.7.2.5 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด  
                            2.7.2.6 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
                            2.7.2.7 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 
                            2.7.2.8 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.9 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.10 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.12 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน 
                            2.7.2.13 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
                            2.7.2.14 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
และครูผู้สอน 
                            2.7.2.15 โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
                            2.7.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียนและผู้สอน 
                            2.7.2.17โครงการคณิตคิดเร็ว 
                            2.7.2.18 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
                            2.7.2.19 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
                            2.7.2.20 โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง  
                            2.7.2.21 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ 
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                            2.7.2.22 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 
                            2.7.2.23 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 
                            2.7.2.24โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพ                
ระยะส้ัน ระดับสถานศึกษา  
                            2.7.2.25 โครงการพัฒนาส่ง เสริมทักษะภาษาอั งกฤษ วันคริสต์มาสและ                     
วันขึ้นปีใหม ่
                            2.7.2.26 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ 
                            2.7.2.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
                            2.7.2.28โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
                            2.7.2.29 โครงการความรู้รอบต้นไม้ 
                            2.7.2.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
  2.7.3 ตัวชี้วัด 
           2.7.3.1 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                              2.7.3.2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศใน          
สาขาวิชาชีพ          
                              2.7.3.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ     
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.7.3.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมโครงการต่างๆ 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. วัตถุประสงค์ 

      1.1 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้นและเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
       1.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพมากขึ้น 
       1.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นท่ียอมรับ
ของประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา มีจ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.1.1 เป้าประสงค์  
                              2.1.1.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาส
ทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น 
                              2.1.1.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
                              2.1.1.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
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  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                            2.1.2.2 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                            2.1.2.3 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house 
                            2.1.2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  
                            2.1.2.5 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน  
 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

                              2.1.3.2 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

                              2.1.3.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพจน
น าไปสู่การจ้างงานและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 2.2.1 เป้าประสงค์  
                              2.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีวิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.1.3 ครูและบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
                            2.2.2.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
                            2.2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
                            2.2.2.4 โครงการนิเทศการสอน  
                            2.2.2.5 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.2.3.2 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ีวิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.3.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 2.3.1 เป้าประสงค์  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


27 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

                              2.3.1.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.1.2 วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการ
สอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.3 อาคารเรียนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และ
พร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.4 ครู ผู้เรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในวิทยาลัย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการติดต้ังพดัลมระบายอากาศ 
                            2.3.2.2 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าวิทยาลัย 
                            2.3.2.3 โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้ 
                            2.3.2.4 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.5 โครงการปรับปรงุห้องท างานพัสดุ 
                            2.3.2.6 โครงการจัดซื้อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์ 
                            2.3.2.7 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร 
                            2.3.2.8 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง 
                            2.3.2.9 โครงการห้องเก็บพัสดุและพื้นท่ีซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.10 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
                            2.3.2.12 โครงการทาสีพื้นท่ีปฏิบัติงานและพื้นท่ี safety ในสาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.13 โครงการติดต้ังบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง) 
                            2.3.2.14 โครงการช้ันวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.15 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม 
                            2.3.2.16 โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
                            2.3.2.17 โครงการจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.18 โครงการจัดซื้อเตารีดสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.19 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
                            2.3.2.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
                            2.3.2.21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
                            2.3.2.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารทะเบียนแสดงผลการเรียน          
งานทะเบียน 
                            2.3.2.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก 
                            2.3.2.24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบริหารงานท่ัวไป 
                            2.3.2.25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
                            2.3.2.26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการแบบหัวกลม 
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                            2.3.2.27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 
                            2.3.2.28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.29 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.30 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.31 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
                            2.3.2.33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.34 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก 
                            2.3.2.35 โครงการห้องน้ าน่าใช้ 
                            2.3.2.36 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.3.2 วิทยาลัยมีระบบการจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
                              2.3.3.3 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมี
ลักษณะนิสัยท่ีดีด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
                              2.3.3.4 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.4.1 เป้าประสงค์  
                   2.4.1.1 ได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย 
                   2.4.1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
                   2.4.1.3 ผู้ เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่ือการสอน 
                            2.4.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์ 
แบบ 4 แชนแนล 
                            2.4.2.3 โครงการจัดซื้อส่ืออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วย
สอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.4.2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
                            2.4.2.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
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                            2.4.2.7  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH TV ขนาด             
ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
                            2.4.2.8 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.9 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน 
นักศึกษา 
                            2.4.2.10 โครงการติดต้ังเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            2.4.2.11 โครงการสืบค้นข้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
                    2.4.3.1 วิทยาลัยมีส่ือท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร 
                             2.4.3.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร 
                             2.4.3.3 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

2.5 กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
 2.5.1 เป้าประสงค์  
                   2.5.1.1 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมใน

การให้บริการแก่ทุกฝ่าย/แผนกวิชาและงานต่างๆ 
                   2.5.1.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
                   2.5.2.3 มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบ

ได้มีความถูกตอ้ง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
  2.5.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.5.2.1 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
                            2.5.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                            2.5.2.3 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป 
                            2.5.2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก 

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
           2.5.3.1 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีคุณภาพ และสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
                              2.5.3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ท าให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน 
                              2.5.3.3 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
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2.6 กลยุทธ์ท่ี 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน 

 2.6.1 เป้าประสงค์  
                   2.6.1.1 ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                   2.6.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                   2.6.1.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ี

ยอมรับของ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                   2.6.1.4 สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา 
  2.6.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.6.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                            2.6.2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
                            2.6.2.3 โ ค ร ง ก า ร ค รู ท่ี ป รึ ก ษ า พ บ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า วั น                    
(กิจกรรม Home Room) 
                            2.6.2.4  โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และ           
กลุ่มมีปัญหา  

  2.6.3 ตัวชี้วัด 
           2.6.3.1 ได้ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                              2.6.3.2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                              2.6.3.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานโดดเด่น เป็นท่ี
ยอมรับของ  ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.6.3.4 ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ได้น าความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
     1.2 เพื่อให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและ

สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพได้และลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ     

     1.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เกิดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ 
2. กลยุทธ์ 

                 พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
       2.1 กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
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  2.1.1 เป้าประสงค์ 
                             2.1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบ
อาชีพ และปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต         
                             2.1.1.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การประกอบอาชีพและได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน        
                             2.1.1.3 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่ ผู้เรียน ให้มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์  
                            2.1.2.2 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่  
                            2.1.2.3 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทาง
บก 

2.1.3 ตัวชี้วัด 
           2.1.3.1 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถและความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงาน
ให้บริการวิชาชีพในชุมชน 
                              2.1.3.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้
มีความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ     
                              2.1.3.3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและ
การยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

2.2 กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน 
  2.2.1 เป้าประสงค์ 
                             2.2.1.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี    
                             2.2.1.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
                             2.2.1.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
                            2.2.2.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
                            2.2.2.3 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี      
                            2.2.2.4 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับ ปวช.1 
                            2.2.2.5 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน 
                            2.2.2.6 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
                            2.2.2.7 โครงการประกนัอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา 
                            2.2.2.8 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปี 
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                            2.2.2.9 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา   
                            2.2.2.10 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
                            2.2.2.11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                            2.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
                            2.2.2.13 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
                            2.2.2.14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
                             2.2.2.15 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจ       
ค้าปลีก 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี      
                              2.2.3.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
                              2.2.3.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

 2.3 กลยุทธ์ที่ 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  2.3.1 เป้าประสงค์ 
                              2.3.1.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ทางวิชาการ  
                              2.3.1.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
                              2.3.1.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ 
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  
                            2.3.2.2 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) 
                            2.3.2.3 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ  
                            2.3.2.4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ 
(อินโดนีเซีย) 
                            2.3.2.5 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 
                            2.3.2.6 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
                            2.3.2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับ              
สถานประกอบการและลงนามความฯ 
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                            2.3.2.8 โครงก ารสร้ า งความ สัมพันธ์ ร ะหว่ า งนั ก เรี ยน  นั ก ศึกษากั บ                      
สถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) 
                            2.3.2.9 โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
                            2.3.2.10 โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 
                           2.3.2.11 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปล่ียน
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงานต่างประเทศฯ                              

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ทางวิชาการ  
                              2.3.3.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
                              2.3.3.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
                              2.3.3.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ 
 

พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
         1.2 เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มี

ความถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
        1.3 เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ 

พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

 2.1.1 เป้าประสงค์  
                   2.1.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงาน      

ต้นสังกัด 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
                   2.1.3.1 มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
ต่อผู้เรียน  

2. หามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา  
3. สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(V-net) ให้สูงขึ น 
5. ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ให้มีความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

รวมไปถึงการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
6. จัดและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ฝึกงานฝึกประสบการณ์ตรงกับ  

สาขาวิชาเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการสร้างงานวิจัยในชั นเรียน  ส่ิงประดิษฐ์  และเพิ่มช่องทางในการ 

เผยแพร่ผลงานครู และนักเรียนนักศึกษาให้มากขึ น 
8. พัฒนาระบบการติดตามการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
9. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และน าไปสู่ห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
10. ส่งเสริม แนะน านักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม โดยน้อมน าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. รางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่งเวลเตอร์เวท " มหาชัยเกมส์ " ปีการศึกษา 2557 
2. รางวัลเหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 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. รางวัลระดับเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 

2557 
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9. รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง
ปีการศึกษา  2557 

10. น าเสนอผลงานในรายการ "สมรภุมิไอเดีย" ปีการศึกษา 2557 
11. สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา  2557 
12. รางวัลระดับเหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท "เมืองแคนเกมส์" ปีการศึกษา 

2558 
13. ชมรมกีฬาท่ีมีผลงานดีเด่นในรอบปี 2558 ชมรมกีฬามวยสากล ให้ไว้ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2559 โดยจังหวัดสระบุรี 
14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 11 ช่ือผลงาน ชุดบ าบัดน  าเสียในครัวเรือน 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี 

15.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ช่ือผลงาน อุปกรณ์ตัดขวดแก้ว ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ช่ือผลงาน หุ่นยนต์ตัดหญ้า ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

17. ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคกลาง ประเภทสถานศึกษาขนาด
เล็ก การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั งท่ี 24  ณ จังหวัดชัยนาท ให้ไว้ ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 2559 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

18. รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั งท่ี 45 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 “กรุง
เก่าเกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2559 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19. ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก “สระบุรีใจเกินร้อย ครั งท่ี 1” กิจกรรม 
“ปั่นกินนมชมฟาร์ม” ท่ีมวกเหล็กให้ไว้ ณ วันท่ี 29 มกราคม 2560 โดยจังหวัดสระบุรี 

20. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติผลงาน ML TECH การแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิตจ.ปทุมธานีให้ไว้ ณ วันท่ี 30 มกราคม 2560โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

21. ได้รับรางวัล หมู่ลูกเสือสามัญ ระดับเหรียญ เงิน  งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั งท่ี 19 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 1-7 เมษายน 2560 
โดยค่ายย่อย 1 “ทฤษฎีใหม”่ 

22. เป็นหน่วยงานท่ีผ่านการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน
ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนตามแผนงาน “หนึ่งสถาน
พินิจ เจ็ดสถานศึกษา”ให้ไว้ ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2560โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี 
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23. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นแบบตั มเวท ระดับ
อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง อาชีวเกมส์ครั ง ท่ี 14 “อาชีวสามอ่าวเกมส์” ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้ไว้ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

24. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญ เงิน  การศึกษาการท าน  าองุ่น ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ในระดับภาค (ภาคกลาง)ให้ไว้ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 

25. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง  การศึกษาการท าขนมเปียกปูนกะทิสด ผลงานโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ในระดับภาค (ภาคกลาง)ให้ไว้ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560โดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

26. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมประกวด โครงการวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ในระดับภาค (ภาคกลาง) ให้ไว้ ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560โดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

27. ร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติงาน โครงการส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้ไว้ ณ วันท่ี 18 
สิงหาคม 2560 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

28. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบบตั มเวท การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
อาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั งท่ี 12 “พิษณุโลกเกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 3 กันยายน 2560 โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

29. รางวัลชนะเลิศ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทท่ี 1 ระดับเหรียญทอง ระดับอศจ.
สระบุรี ณ วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

30. รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทท่ี 7 ระดับเหรียญทอง ระดับอศจ.
สระบุรี ณ วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

31. รางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทท่ี 9 ด้านท่ี 9.1 ระดับเหรียญทองแดง ระดับอศจ.
สระบุรี ณ วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

32. รางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทท่ี 3 ระดับเหรียญเงิน ระดับอศจ.สระบุรี ณ วันท่ี 20-
21 พฤศจิกายน 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

33. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับอศจ.สระบุรี ณ วันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลาง ให้ไว้ 
ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

35. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 4  ระดับเหรียญทองแดง  ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์  ระดับชาติ ระหว่างวันท่ี วันท่ี 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

36. โล่รางวัลหมู่ลูกเสือชายดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาคกลาง ให้ไว้ ณ วันท่ี 19-23 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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37. โล่รางวัลหมู่ลูกเสือหญิงดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาคกลาง ให้ไว้ ณ วันท่ี 19-23 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

38. โล่รางวัลหมู่ ลูกเสือดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาคกลาง ให้ไว้ ณ วันท่ี 19-23 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

39. โล่รางวัลค่ายย่อยดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาคกลาง ให้ไว้ ณ วันท่ี 19-23 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

40. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชาย ระดับภาคกลาง ครั งท่ี 15 “ริเวอร์
แควเกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

41. รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชาย ระดับภาคกลาง ครั งท่ี 15 “ริเวอร์
แควเกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

42. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โล่รางวัล ชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชาย ระดับภาคกลาง 
ครั งท่ี 15 “ริเวอร์แควเกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

43. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย ระดับภาคกลาง ครั งท่ี 15 “ริเวอร์แคว
เกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

44. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง ระดับภาคกลาง ครั งท่ี 15 “ริเวอร์แคว
เกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

45. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง ระดับชาติ ครั งท่ี 13 “บัว
หลวงเกมส์” ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

46. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 ประเภทท่ี 3 การออกแบบชิ นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 
โดยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ไว้ 
ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้   
มาตรการท่ี 1 โครงการจัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
มาตรการท่ี 2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                 ปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561  
มาตรการท่ี 8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมารตรฐานสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้   
มาตรการท่ี 9 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 10 โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจากสถานประกอบการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มาตรการท่ี 11 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
มาตรการท่ี 12 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั น 108 อาชีพ 
มาตรการท่ี 13 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
มาตรการท่ี 14 โครงการอาชีวะบริการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษะที่พึงประสงค์   
มาตรการท่ี 15 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
มาตรการท่ี 16 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
มาตรการท่ี 17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์ 
มาตรการท่ี 18 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน 
มาตรการท่ี 19 โครงการสอบธรรมศึกษา 
มาตรการท่ี 20 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรการท่ี 21 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 
มาตรการท่ี 22 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
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มาตรการท่ี 23 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
มาตรการท่ี 24 โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส. 
มาตรการท่ี 25 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
มาตรการท่ี 26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมบ ารุง) 
มาตรการท่ี 27 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
มาตรการท่ี 28 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
มาตรการท่ี 29 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
มาตรการท่ี 30 โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
มาตรการท่ี 31 โครงการพีธีไหว้คร ู
มาตรการท่ี 32 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 33 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp) ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 34 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 35 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 36  โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 37 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉ่ีสีม่วง 
มาตรการท่ี 38 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
มาตรการท่ี 39 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
มาตรการท่ี 40 โครงการน  าตกสวยด้วยมือเรา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 41 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 42 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
มาตรการท่ี 43 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นกัศึกษา กลุ่มเส่ียง ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 44 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
มาตรการท่ี 45 โครงการวันปิยมหาราช 
มาตรการท่ี 46 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
มาตรการท่ี 47 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 48 โครงการน านักเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การศึกษาดู
งาน    
                   สถานประกอบการในฝันสู่อาชีพท่ียั่งยืน 
มาตรการท่ี 49 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผน 
                   ธุรกิจ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


40 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

มาตรการท่ี 50 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน 
มาตรการท่ี 51  โครงการรถประหยัดน  ามันเชื อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
มาตรการท่ี 52 โครงการพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในชั นเรียน 
มาตรการท่ี 53 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ   
มาตรการท่ี 54 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มาตรการท่ี 55 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มาตรการท่ี 56 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house 
มาตรการท่ี 57 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2562 
มาตรการท่ี 58 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
มาตรการท่ี 59 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการท่ี 60 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 61 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการท่ี 62 โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 63 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
มาตรการท่ี 64 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์   
มาตรการท่ี 65 โครงการติดตั งพัดลมระบายอากาศ 
มาตรการท่ี 66 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าวิทยาลัย 
มาตรการท่ี 67 โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้ 
มาตรการท่ี 68 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 
มาตรการท่ี 69 โครงการปรับปรุงห้องท างานพัสดุ 
มาตรการท่ี 70 โครงการจัดซื อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจดรถยนต์ 
มาตรการท่ี 71 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร 
มาตรการท่ี 72 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง 
มาตรการท่ี 73 โครงการห้องเก็บพัสดุและพื นท่ีซ่อมบ ารุง 
มาตรการท่ี 74 โครงการซ่อมแซมห้องน  าสาขาการโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 75 โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
มาตรการท่ี 76 โครงการทาสีพื นท่ีปฏิบัติงานและพื นท่ี safety ในสาขาซ่อมบ ารุง 
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มาตรการท่ี 77 โครงการติดตั งบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง) 
มาตรการท่ี 78 โครงการชั นวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 79 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม 
มาตรการท่ี 80 โครงการปรับปรุงห้องน  านกัเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
มาตรการท่ี 81 โครงการจัดซื อวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 82 โครงการจัดซื อเตารีดสาขาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 83 โครงการจัดซื อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
มาตรการท่ี 84 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
มาตรการท่ี 85 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
มาตรการท่ี 86 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารรทะเบียนแสดงผลการเรียน งานทะเบียน 
มาตรการท่ี 87 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เก้าอี พลาสติก 
มาตรการท่ี 88 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ งานบริหารงานท่ัวไป 
มาตรการท่ี 89 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
มาตรการท่ี 90 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เก้าอี ปฏิบัติการแบบหัวกลม 
มาตรการท่ี 91 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 
มาตรการท่ี 92 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง 
มาตรการท่ี 93 โครงการจัดซื อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
มาตรการท่ี 94 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
มาตรการท่ี 95 โครงการจัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 96 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
มาตรการท่ี 97 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส าหรัญใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 98 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก 
มาตรการท่ี 99 โครงการห้องน  าน่าใช้ 
มาตรการท่ี 100 โครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาตรการท่ี 101 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส่ือการสอน 
มาตรการท่ี 102 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์ แบบ 4 แชนแนล 
มาตรการท่ี 103 โครงการจัดซื อส่ืออุปกรณ์การเรียนโปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอนสาขาวิชาธุรกิจฯ 
มาตรการท่ี 104 โครงการซื อครุภัณฑ์ครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 105 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ลเครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
มาตรการท่ี 106 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
มาตรการท่ี 107 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ ว 
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มาตรการท่ี 108 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 109 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นักศึกษา 
มาตรการท่ี 110 โครงการติดตั งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มาตรการท่ี 111 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา  
มาตรการท่ี 112 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 113  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                     โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
มาตรการท่ี 114  โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป 
มาตรการท่ี 115 โครงการจัดซื อวัสดุฝึกประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2561 
มาตรการท่ี 116 โครงการจัดซื อวัสดุฝึกประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2562 
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรการท่ี 117 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
มาตรการท่ี 118 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
มาตรการท่ี 119 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิผู้เรียน   
มาตรการท่ี 120 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2561 
และ  
                    1/2562 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 121  โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี   
                    1/2562 และ 1/2562 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 122  โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี  
                    2/2561 และ 1/2562 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 123 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับปวช.1 ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2562 
และ  
                    1/2562 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 124 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน  
มาตรการท่ี 125 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 
มาตรการท่ี 126 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา 
มาตรการท่ี 127 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 128  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 129 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาค้าปลีก 
มาตรการท่ี 130 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
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มาตรการท่ี 131 โครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน 
มาตรการท่ี 132 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษาท่ี  
                    1/2562 
มาตรการท่ี 133 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
มาตรการท่ี 134 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
มาตรการท่ี 135 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มาตรการท่ี 136 โครงการโรงปูนรกัชุมชน (พี่สอนน้อง) 
มาตรการท่ี 137 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
มาตรการท่ี 138 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ (อินโดนีซีย) 
มาตรการท่ี 139 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 
มาตรการท่ี 140 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
มาตรการท่ี 141 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและลง 
                    นามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจ าปีงบประมาณ 2562 
มาตรการท่ี 142 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นกัศึกษากับสถานประกอบการ (พี่สอน
น้อง) 
มาตรการท่ี 143 โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
มาตรการท่ี 144 โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 
มาตรการท่ี 145 โครงการความร่วมมือกับต่างปรเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกฏิบัติงาน 
                    ต่างประเทศและอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย 
มาตรการท่ี 146 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 147 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 148 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
มาตรการท่ี 149 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
มาตรการท่ี 150 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
มาตรการท่ี 151 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
มาตรการท่ี 151 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
มาตรการท่ี 152 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 153 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
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มาตรการท่ี 154 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจ าวัน (กิจกรรม Home Room) 
มาตรการท่ี 155 โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา  
                    ภาคเรียนท่ี 1/2562 
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรการท่ี 156 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพติดสต๊ิกเกอร์เครสโทรศัพท์ Warp Phone 
มาตรการท่ี 157 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 
มาตรการท่ี 158 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 
มาตรการท่ี 159 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 
มาตรการท่ี 160 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนท่ี 2/2561 
มาตรการท่ี 161 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนท่ี 1/2562 
มาตรการท่ี 162 โครงการประกวดลอยกระทงอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มาตรการท่ี 163 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 
มาตรการท่ี 164 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
มาตรการท่ี 165 โครงการเลือกตั งคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
มาตรการท่ี 166 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
มาตรการท่ี 167 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
มาตรการท่ี 168 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน 
มาตรการท่ี 169 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 170 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน 
มาตรการท่ี 171 โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 172 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
                    และผู้สอน 
มาตรการท่ี 173 โครงการคณิตคิดเร็ว 
มาตรการท่ี 174  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
มาตรการท่ี 175 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
มาตรการท่ี 176 โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 
มาตรการท่ี 177 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ 
มาตรการท่ี 178 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 
มาตรการท่ี 179 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 
มาตรการท่ี 180 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ระดับ 
                    สถานศึกษา  
มาตรการท่ี 181 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ นปีใหม่ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


45 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

มาตรการท่ี 182 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ 
มาตรการท่ี 183 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
มาตรการท่ี 184 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
มาตรการท่ี 185 โครงการความรู้รอบต้นไม ้
มาตรการท่ี 186 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
      วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมใช้ช่ือว่า  
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งท่ี 2 ประกาศจัดตั งเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อ
วันท่ี 9 กันยายน 2540 บนเนื อท่ีประมาณ 64 ไร่  ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2541 และเปิดท า
การเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอ านวยการ 3 ชั น 1 
หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ชั น 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 4 ชั น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ   วันท่ี 18 ธันวาคม 
2542  วิทยาลัยเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2543  ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้มีค าส่ังเปล่ียนช่ือวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งท่ี 2  เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
ปัจจุบันตั งอยู่เลขท่ี 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น  าตกเจ็ดสาวน้อย ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 18180  
 
 ขนาดและที่ต้ัง 

เนื อที่ประมาณ  64  ไร่ วิทยาลัยมีอาณาเขตดังนี  
ทิศเหนือ ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก 
ทิศใต้  ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
ทิศตะวันออก ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
ทิศตะวันตก ติดกับถนนมิตรภาพ – น  าตกเจ็ดสาวน้อย 

 
 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศตะวันตก
จดถนนมิตรภาพ–น  าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับชุมชนตลาดมวกเหล็กด้านทิศใต้ติดต่อกับ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จดถนนมิตรภาพ–น  าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก
ด้านทิศใต้ติดต่อกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้านทั งด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม การ
ด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย ใกล้ชิดต้นไม้ ล าธาร น  าตก เป็นเมืองท่ีรักสงบ  ดังนั นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย
อาชีพท่ีหลากหลาย เช่นค้าขาย รับจ้าง รับราชการเกษตรกรและอาชีพอื่นๆ 
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
     ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
      ชื่อภาษาอังกฤษ Muklek  Technic  College 
      ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี  66 หมู่ท่ี 9  ถนนมิตรภาพ – น  าตกเจ็ดสาวน้อย ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอ 
มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี  18180   
      หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 – 4673   
      โทรสาร  0–3634 – 4673  
      เว็บไซต์ www.mlt.ac.th     
      อีเมล์ muklek_technic@hotmail.com 

 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 
          มีอาคารรวมทั งสิ น .........23........หลัง  มีห้องทั งสิ น ......148...... ห้อง  ได้แก่ 

1.อาคารอ านวยการ  จ านวน   1   .  หลัง 15 ห้อง 

2.อาคารเรียน คสล.4 ชั น พานิชยกรรม จ านวน   1   หลัง 20 ห้อง 

3.อาคารเรียน คสล.4 ชั น อุตสาหกรรม จ านวน   1   หลัง 28 ห้อง 

4. อาคารห้องสมุด(การโรงแรม)  จ านวน   1 หลัง 1 ห้อง 

5.อาคารโรงอาหารหอประชุม  จ านวน   1   หลัง 1 ห้อง 

6.เสาธง   จ านวน   1   หลัง 1 ห้อง 

7.อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม. จ านวน   1   หลัง 10 ห้อง 

8.อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม. จ านวน   1   หลัง 7 ห้อง 

9.อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 9.00*64.00 ม. จ านวน   1   หลัง 3 ห้อง 

10.รั ว คสล.ประกอบเหล็กดัด  -  -  

11.บ่อน  า   จ านวน   3 บ่อ   

12.ห้องน  าห้องส้วม ขนาด 2* 3 ม.  จ านวน   2  หลัง 4 ห้อง 

13.ห้องน  าห้องส้วม ขนาด 6* 10 ม  จ านวน   1   หลัง 10 ห้อง 

14.ห้องน  าห้องส้วม ขนาด 4* 6 ม  จ านวน   1   หลัง 4 ห้อง 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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15.บ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน   1   หลัง 4 ห้อง 

16.บ้านพักรองผู้อ านวยการ  จ านวน   1   หลัง 2 ห้อง 

17.บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*36 ม จ านวน   1   หลัง 6 ห้อง 

18.บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*48 ม จ านวน   1   หลัง 12 ห้อง 

19.บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*24 ม จ านวน   1   หลัง 6 ห้อง 

20.บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*8 ม  จ านวน   1   หลัง 2 ห้อง 

21.อาคารโดม  จ านวน   1   หลัง - ห้อง 

22.อาคารศูนย์บ่มเพาะ(จ าหน่ายสินค้า) จ านวน   1   หลัง 1 ห้อง 

23.อาคารลูกเสือ  จ านวน   1   หลัง 1 ห้อง 

24. สนามบาตเกตบอล  จ านวน   1   สนาม -  

25.สนามตะกร้อ  จ านวน   1   สนาม -  

26.อาคารศูนย์วิทยบริการ  จ านวน   1   หลัง 6 ห้อง 

27.อาคารฝึกงานจ่ัวคู่(ซ่อมบ ารุง) จ านวน   1   หลัง - ห้อง 
 
(อื่นๆ เช่น สีประจ า ต้นไม้ สัญลักษณ์เพลงของสถานศึกษา) 
 
สัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

ตราประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

สีประจ าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  สีฟ้า –ขาว 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ต้นประดู่ 

 
เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

น  าเงินขาว พลิ วไสว งามสง่า  ประดู่เด่น สูงเสียดฟ้า ฟ้าครามใส 
คู่อาคารเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร   เทคนิคมวกเหล็กวิทยาลัยเร่งพัฒนา 
การอาชีวะ ศึกษา ภาคกลางส่ี   ภาคภูมิใจท่ีได้มีสถานศึกษา 
สร้างเยาวชน สร้างชาติ สร้างศรัทธา  เทคนิคมวกเหล็ก จะน า สู่จุดหมาย 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า   ช่างก่อสร้าง พาณิชยกรรม น าสมัย 
เรามารวม ร่วมพลัง สร้างเด็กไทย   ให้ก้าวไกล น าชาติไทย สู่ไฮเทคโน 

ลูกวิษณุ ขอตั งจิต อธิษฐาน  ตั งใจมั่น สร้างความดี ใช่หยิ่งยโส 
เน้นเอกลักษณ์ เศรษฐกิจไทย ให้เติบโต  ประชาไทย ได้สุโข ท่ัวกันเอย 
 
 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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สาขาวิชาการโรงแรม 
นางสาวศิริโฉม  วิชัย 

 

งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 

นายนิธินัทธ์  น าพา 
 

 

 

งานการบัญช ี
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์ 

 

 

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายศักด์ิชาย ชูเรณู 

 

 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวุฒิพงศ์  เปลือยศรี 

 

 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายภัทรพงษ์ โลบุญ 

 

 

งานวิทยบริการและห้องสมดุ 
นางณัฏฌา  ไพสิฐเบญจพล 

 

 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนิธินัทธ์  น าพา 

 

 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
 

 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายปานเทพ   ข าละเอียด 
 

 

 

งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์ 

 

 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นายไชยยา  กุลสุวรรณ 

 

 

งานปกครอง 
นายศักด์ิชาย  ชูเรณู 

 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นายวสันต์  สมวงษ์สา 

 

 

 

งานกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษา 
นายศักดา   ข าเขียว 

 

 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางศิริณภา   กุลสุวรณ 
 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายณปคณ ฉิมช้าง 

 

 

 

งานความร่วมมือ 
นายสหรัฐ  ถูกจิตร 

 

 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางณัฏฌา  ไพสิฐเบญจพล 

 

 

 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
นายภัทรพงษ์ โลบุญ 

 

 

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายสหรัฐ  ถูกจิตร 

 

 

 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
นายจักรพงค์ ถิ่นไกล 

 

 

 

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 

นายเริงชัย   ก้านล าใย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายศักดา  ข าเขียว 

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี 
นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน 

 

 

 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

นางสาวณัฐฐินันท์   เก้าสกุล 
 

 

 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 

 

รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายราชิน  โพธิโต 

 

 

 

รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายราชิน  โพธิโต 
 

 

 

รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวชิาการ 
นายนิติพงษ์  ไกรยวงศ์ 

 

 

 

รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

ว่าที่ รต.ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ 
 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายจักรพงค์ ถิ่นไกล 

 

 

งานทะเบียน 
นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล 

 

 

 

งานอาคารสถานท่ี 
นายสุนทร  สีบูจันดี 

 

 

 

งานพัสด ุ
นายอนุสรณ์   หาญอาษา 

 

 

 

งานการเงิน 
นางสาวมาลี   กอจันกลาง 

 

 

 

งานบุคลากร 
นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์ 

 

 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

นายบพิตร วงศ์เจริญ 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายนิธินัทธ์   น าพา 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 
6.1 อัตราก าลัง ปี 2561         ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

ผู้ให้ข้อมูลงานบุคลากร 
 
อัตราก าลังของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบุคลากรทั้งสิ้น  70  คน 
 ก.
ข้าราชการ    16 คน  
  
     1. ผู้บริหาร    4     
คน     
     2. ข้าราชการครู   
12 คน     
     3. ข้าราชการพลเรือน -
 คน     
 ข.ลูกจ้างประจ า  - คน    
   1. ท าหน้าท่ีสอน   -
 คน     
     2. ท่ัวไป/สนับสนุน   -
 คน     
 ค.พนักงานราชการ   15 คน   
     1. ท าหน้าท่ีสอน        
15 คน     
     2. ท่ัวไป/สนับสนุน         -
 คน     
 ง.ลูกจ้างชั่วคราว   39 คน   
     1. ท าหน้าท่ี
สอน   13 คน     
     2. ท่ัวไป/
สนับสนุน   26 คน   
         

 จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ   -  คน
 ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น  -  คน  
 ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง   -
  คน    

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายนิธินัทธ์   น าพา 
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  ข้าราชการ    -
  คน     
  ลูกจ้างประจ า    -
  คน     
        
   
         
6.2 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 70 คน 
 ก. ครูผู้สอน ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน    รวม 
- ต่ ากว่า ม.6                   -   คน 6 คน             6  
- ปวช./ม.6                     -   คน - คน             - 
- ปวส./อนุปริญญาตรี        -  คน 10 คน             10 
- ปริญญาตร ี 34 คน 10 คน             44 
- ปริญญาโท 10 คน  -    คน             10 
- ปริญญาเอก                  -   คน  - คน    - 
 รวม 44 คน             รวม 26        คน    70 
        
  
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง   
                                     ก. ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน       รวม 
 - จ้างด้วยงบกรมบัญชีกลาง  16 คน -    คน    16 
 - จ้างด้วยงบบุคลากร   15 คน -    คน    15 
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน      -   คน - คน     - 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 11 คน 25 คน    36 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)      -   คน -  คน     -  
 - จ้างด้วยเงินอื่นๆ     2   คน  1    คน    3 
 รวม 44 คน รวม 26  คน               70  คน 
 

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

6.4.1 ข้าราชการ  รวม 16 คน (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) สอนวิชา 
สนับสนนุ/
ธุรการทั่วไป 

1. นายบพิตร วงศ์เจริญ   ป.โท บริหารสถานศึกษา   
2.นายราชิน โพธิโต   ป.โท บริหารสถานศึกษา     
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3. นายนิติพงษ ์ ไกรยวงศ์  ป.โท บริหารสถานศึกษา   
4. ว่าท่ีร้อยตรี ชัชวาล  ป้อมสุวรรณ  ป.โท บริหารสถานศึกษา   
5.นายอนุสรณ์ หาญอาษา   ป.ตรี ซ่อมบ ารุง/เทคนิคพื นฐาน     
6.นายบุญรอบ ทองสวัสด์ิ   ป.ตรี สามัญสัมพันธ์/พละศึกษา     
7.นายสหรัฐ ถูกจิตร   ป.ตรี เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์     
8.นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   ป.โท สามัญสัมพันธ์/วิทยาศาสตร์     
9.นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง     
10.นายศักดา ข าเขียว   ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

11.นางณัฏฌา 
ไพสิฐเบญจ
พล   ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

12.นายไมตร ี ไชยชมภู   ป.ตรี สามัญสัมพันธ์   
13.นายภัทรพงษ ์ โลบุญ   ป.ตรี ยานยนต์       
14.นายจักรพงค์ ถิ่นไกล   ป.โท ก่อสร้าง/โยธา       
15.นายณรงค์ชัย กรศิริวิภา   ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง       
16. นายนิธินัทธ์  น าพา  ป.ตรี เทคนิคพื นฐาน    
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6.4.2. ลูกจ้าประจ า รวม      -    คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  
ชื่อ - สกุล 

 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
      
        
                    

 

6.4.3. พนักงานราชการ รวม 15 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายไชยยา     กุลสุวรรณ ป.ตรี ยานยนต์   
2.นายปานเทพ    ข าละเอียด ป.ตรี ยานยนต์   
3.นายจ ารูญ        ก้านล าใย ป.ตรี ก่อสร้าง   
4.นายเมษวัฒน์     โสภารัตน์วีรกุล ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง   
5.นายนปคณ        ฉิมช้าง ป.โท อิเล็กทรอนิกส์   
6.นายวุฒิพงศ์      เปลือยศรี ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์   
7.นายเริงชัย       ก้านล าใย ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเครื่องกล   
8.นางสาวมาลี        กอจันกลาง ป.ตรี บัญช ี       
9.นางสาวลีลาวด ี    พรหมบิน ป.ตรี บัญช ี       
10.นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ ป.โท บัญช ี   
11.นางสาวศิริโฉม     วิชัย ป.ตรี การโรงแรม   
12.นางสาวณัฐฐินันทร์  เก้าสกุล ป.โท ธุรกิจค้าปลีก   
13.นายสุนทร      สีบูจันดี   ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเครื่องกล     
14.นางศิริณภา    กุลสุวรรณ   ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
15.นายวสันต์    สมวงษ์สา   ป.ตรี เครื่องกล   
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 39 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที ่

  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) 
สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1.นางขวัญชนก แสนอภัย   ป.ตรี สามัญ สัมพันธ์  
2.นางสาวศุภมาส บุญศรีวงษ ์   ป.ตรี การบัญชี  
3.นางสาววรรณิภา ประสมทอง   ป.ตรี เทคนิคพื นฐาน  
4.นายพีรพงษ ์ ศรีโมรา   ป.ตรี เทคนิคพื นฐาน  
5.นายอัศวิน ตั งพรชัย   ป.ตรี ซ่อมบ ารุง    
6.นางสาวอุไรภรณ์ เกษรทอง   ป.ตรี คอมพิวเตอร์  
7.นางสาวเนตรนภิส สุขปล่ัง  ป.ตรี สามัญ สัมพันธ์   
8.นางสาวจินดารัตน์ มีแสง   ป.ตรี สามัญ สัมพันธ์   
9.นางสาวจิรนันท์        พันโท   ป.ตรี ก่อสร้าง/โยธา   
10.นางสาวดวงเดือน    เริ่มรักรัมย ์  ป.ตรี วิทยาศาสตร์   

11. นายทรงรัชฏ์         บุญประทุม  ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง    
12. นายนรา              ภานุมาต  ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง     
13. นายเกรียงศักดิ์       กองน  า  ป.ตรี เครื่องกล     
14.นางฐิติภรณ์ วงศ์เจริญ  ป.ตรี  งานบริหารงานท่ัวไป 
15. นางสาวปัทมา กล้าหาญ   ป.ตรี  งานบัญชี 
16.นางสาวสุชาดา          ปลอดกระโทก   ป.ตรี  งานการเงิน  
17.นางสาววัฒธิชา ขอพลกลาง   ป.ตรี  งานพัสดุ 
18.นางสาวสุนีรัตน์ จีนจะโปะ   ป.ตรี  งานพัสดุ 
19.นางสาวอัมพร บุญโคบ   ป.ตรี  งานทะเบียน  
20.น.ส.ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล  ป.ตรี  งานครูท่ีปรึกษา  
21. นางสาวนิลรัตน์     ต๊ะโต ป.ตรี    งานวางแผน 
22. นางสาวช่อแพร     เบญจมาตย์ ป.ตรี    งานอาชีวศึกษาฯ/ปชส. 
23.นางสาวเสาวภาคย์   โพธิ์งาม ปวส.    งานส่งเสริมฯ 
24. นางสาวพรพรรณ     ชินวงศ์ ปวส.    งานกิจกรรม/สวัสดิการ 
25. นางสาวสุกัญญา      ปั้นทิม ปวส.    งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

26.นางสาวอภิชา          อินทรศร ปวส.    งานวัดผล/วิทยบริการ 
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ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที ่

  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) 
สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

27. นางสาวจตุพร มัควาล   ปวส.  
งานวิจัยนวัตกรรมฯ/
ประกันคุณภาพฯ 

28. นางสาวปาริชาติ แก้วพิลา   ปวส.  บริหารงานท่ัวไป 
29. นางสาวอุมาภรณ์  สุขสวัสด์ิ ปวส.  งานบุคลากร/งานส่ือ  

30. นางสาวภาวิณี      ชินวงศ์    ปวส.    
งานโครงการพิเศษ/แนะ
แนว  

31.นายหลอด สุริวงค์   มศ.3    พนักงานขับรถ   
32.นายจักรพงษ์         วิวาห์   ปวส.    พนักงานขับรถ   
33.นายวิเชียร สุขศรี   ม.3    นักการ-ภารโรง   
34.นายอวยไชย จันทาบุตร   ป.4    นักการ-ภารโรง   
35.นางสาววาสนา กระกัน   ปวส.    นักการ-ภารโรง   
36.นางลาวัลย์ แสนอภัย   ม.6    นักการ-ภารโรง   
37.นางชวน ดอกแขมกลาง ป.4    นักการ-ภารโรง   
38. นายอภิเดช นาเฟีย ม.3    นักการ-ภารโรง  
39 .นายสมัย ธงศรี   ป.4    ยามรักษาการณ์   
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ 
                        ด้านความรู้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา/งานวัดผลและประเมินผล 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง  
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         ตัวบ่งชี ท่ี 1.1 ด้านความรู้  
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

         กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้าน
ความรู้ 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเรียน หรือท างานและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตราฐานอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพให้มีความสามารถในการ
แข่งขันระดับสูง 

 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ 
    5.2  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมท้ังน าความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         6.2.2 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตราฐานอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 
         6.2.3 ผู้เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

โครงการท่ี  1  
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8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 
 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น
เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น   36,329  บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  

10.1 โครงการจัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 

10.2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

10.3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2561 

10.4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

10.5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2561 

10.6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

10.7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561  

10.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มมีารตรฐานสู่สากล 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
    12.2  ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ท่ีเรียน 
    12.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา  
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


66 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         ตัวบ่งชี ท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
        พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
        กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
    อาชีวศึกษาในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโต
และการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความต้องการของคนและแรงงานในระดับกึ่งฝีมือ
เทคนิคและเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชีพเป็นจ านวนมาก เพื่อให้เกิดการปฏบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ การ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดการเรียนสอนและฝึกอบรมด้าน
อาชีวศึกษาแนวใหม่ โดยปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบและสนับสนุนในการฝึกทักษะวิชีพ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพื่อช่วยกระตุ้นความมุ่งมั่น ต้ังใจในการศึกษาของผู้เรียน 
    5.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
    5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
         6.2.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
         6.2.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 

โครงการท่ี  2 
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    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น  
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น      21,370  บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
     10.2 โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจากสถานประกอบการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
     10.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  
     10.4 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั น 108 อาชีพ  
     10.5 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
     10.6 โครงการอาชีวะบริการ 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
    12.2  ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต 
    12.3  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะท่ีพึง
ประสงค์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา/งานองค์การวิชาชีพฯ/งานครูท่ีปรึกษา 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
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         มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษะท่ีพึงประสงค์ 

๔. หลักการและเหตุผล 
          การปลูกฝัง จิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข และท านุบ ารุง
รักาษ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
สถานศึกษาจึงได้จัดท า โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึก และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ    ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  

 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพื่อปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้ างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  
          ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    5.3 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนนักศึกษา  
    5.4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  

 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
         6.2.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         6.2.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของ การจัดการศึกษา  

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 
 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
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    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น  63,035   บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
     10.2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
     10.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์ 
     10.4 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน 
     10.5 โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
     10.6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     10.7 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 
     10.8 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
     10.9 โครงการวันปิยมหาราช 
     10.10 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
     10.11 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
     10.12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
     10.13 โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
     10.14 โครงการพีธีไหว้คร ู
     10.15 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม ประจ าปีการศึกษา 2562 
     10.16 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp) ประจ าปีการศึกษา 2562 
     10.17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2561 
     10.18 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2561 
     10.19 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร ประจ าปีการศึกษา 2562 
     10.20 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉ่ีสีม่วง 
     10.21 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
     10.22 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
     10.23 โครงการน  าตกสวยด้วยมือเรา ปีการศึกษา 2562 
     10.24 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2562 
     10.25 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
     10.26 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง ประจ าปีการศึกษา 2562 
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     10.27 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
     10.28 โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส. 
     10.29 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
     10.30 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ซอ่มบ ารุง) 
     10.31 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
     10.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม 
     10.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา 
     10.34 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ยุวพุทธ" 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1  ไ ด้ปลูกฝัง จิตส านักและเสริมสร้ างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    12.2  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    12.3 ได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนนักศึกษา  
    12.4 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  

 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาผู้เรียนด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 4  สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา 

๔. หลักการและเหตุผล 

โครงการท่ี  4 
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          สถานศึกษาใช้หลักสูตรสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
บริหารทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน 
    5.2 เพื่อปรับปรุงรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ  
ตลาดแรงงาน 
    5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
         6.2.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
         6.2.3 ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA* 
 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น    15,108 บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการรถประหยัดน  ามันเชื อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
     10.2 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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     10.3 โครงการน านกัเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การศึกษาดูงานสถาน 
            ประกอบการในฝันสู่อาชีพท่ียั่งยืน 
     10.4 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
     10.5 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน 
     10.6 โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
    12.2  ผู้เรียนทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
    12.3  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิทยบริการ/งานบคุลากร 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา 

๔. หลักการและเหตุผล 
          สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตรมาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  

โครงการท่ี 5 
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5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อพัฒนาครูตามมาตราฐานการอาชีวศึกษา 
    5.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
    5.3 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตรมาตราฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
         6.2.2 ครูผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
         6.2.3 ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น     12,045 บาท  ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการพฒันาบุคลากร การท าวิจัยในชั นเรียน 
     10.2 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2562 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพของ
ตนเอง 
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    12.2  ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อพร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
    12.3  สถานศึกษามีการวิจัยในชั นเรียนและมีการแก้ปัญกาผู้เรียนรายบุคคล  

 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมฯ/งานความร่วมมือฯ/งานแนะแนว 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

๔. หลักการและเหตุผล 
          สถานศึกษามีการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพเป็นพลเมืองโลกทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพา
ด้านอาชีวศึกษา จึงได้เตรียมความพร้อมการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความขาดแคลนครูท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้า สู่อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ  

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ นและเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้าน
อาชีวศึกษาให้มากขึ น 
    5.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพมากขึ น 
    5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นท่ียอมรับของประชาชน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ นและเปิดโอกาสทางเลือกในการศึกษา
ต่อสายอาชีพมากขึ น 

โครงการท่ี  6 
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         6.2.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
         6.2.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น  125,398  บาท  ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
     10.2 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
     10.3 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house 
     10.4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2562 
     10.5 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1  มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ น 

    12.2  ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

    12.3  ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพจนน าไปสู่การจ้างงานและ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาองค์กร ๔.๐ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสู่ความส าเร็จ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบุคลากร 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันประเทศก าลังมีการปรับตัวสู่การเปล่ียนแปลงท่ีก าลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อน าประเทศเข้าสู่
การพัฒนาตามแนวคิดไทยแลนด์ ๔.๐ การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นครูและบุคลากรท่ีดีให้แก่ผู้เรียน
จึงเป็นภารกิจส าคัญของวิทยาลัย เพราะจะเป็นเครื่องมือท่ีสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าให้แก่ครู
และบุคลากรของวิทยาลัย อันจะส่งผลให้วิทยาลัยบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างความเป็นเลิศทางทักษะและ
วิชาการอีกด้วย 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูและบุคลากรท่ีดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงาน 
    5.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเตรียมพรอ้มเข้า 
AEC 
    5.3 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อบุคลากรและมีแรงจูงใจเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 

 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ            
         6.2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นตามเป้าหมายท่ิวิทยาลัยก าหนด 
         6.2.3 ครูและบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
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    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น     158,170 บาท  ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
     10.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
     10.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
     10.4 โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2562 
     10.5 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
     10.6 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

    12.2 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีวิทยาลัยก าหนด 

    12.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานท่ี/แผนกวิชา/งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

โครงการท่ี  8 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


78 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
๔. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยสถานศึกษาได้ก าหนดให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีซื่งเป็นส่ิงส าคัญและ
ช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีต่างๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้
อาคารสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน 
และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
สาขาวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้  ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย และระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์  
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ   
    5.2 เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบการเรียน ส่ิงแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกของวิทยาลัย
สะอาด ร่มรื่นปลอดภัย  
    5.3 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
    5.4 เพื่อเอื อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียน ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
        6.2.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ  
        6.2.2 วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        6.2.3 อาคารเรียนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        6.2.4 ครู ผู้เรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั งหมดภายในวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


79 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 
 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น    1,041,667   บาท ได้แก่กิจกรรม
ดังนี  
     10.1 โครงการติดตั งพัดลมระบายอากาศ 
     10.2 โครงการซ่อมแซมบ ารงุรักษายานพาหนะประจ าวิทยาลัย 
     10.3 โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม ้
     10.4 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 
     10.5 โครงการปรับปรุงห้องท างานพัสดุ 
     10.6 โครงการจัดซื อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจดรถยนต์ 
     10.7 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร 
     10.8 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง 
     10.9 โครงการห้องเก็บพัสดุและพื นท่ีซ่อมบ ารุง 
     10.10 โครงการซ่อมแซมห้องน  าสาขาการโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
     10.11 โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
     10.12 โครงการทาสีพื นท่ีปฏิบัติงานและพื นท่ี safety ในสาขาซ่อมบ ารุง 
     10.13 โครงการติดตั งบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง) 
     10.14 โครงการชั นวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 
     10.15 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม 
     10.16 โครงการปรับปรุงห้องน  านักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
     10.17 โครงการจัดซื อวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 
     10.18 โครงการจัดซื อเตารีดสาขาการโรงแรม ปีการศึกษา 2562 
     10.19 โครงการจัดซื อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
     10.20 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
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     10.21 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
     10.22 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารรทะเบียนแสดงผลการเรียน งานทะเบียน 
     10.23 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เก้าอี พลาสติก 
     10.24 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ งานบริหารงานท่ัวไป 
     10.25 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
     10.26 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เก้าอี ปฏิบัติการแบบหัวกลม 
     10.27 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 
     10.28 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง 
     10.29 โครงการจัดซื อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     10.30 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     10.31 โครงการจัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
     10.32 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
     10.33 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส าหรัญใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     10.34 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก 
     10.35 โครงการห้องน  าน่าใช้ 
     10.36 โครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน 
          

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ  
     12.2 วิทยาลัยมีระบบการจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื อต่อการจัดการเรียนการสอน 
และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนทั งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
     12.3 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยท่ีดีด้านการดูแล 
รักษาส่ิงแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 

     12.4 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ น 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานส่ือฯ/แผนกวิชา/งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  

โครงการท่ี  9 
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         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันส่ือการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายท่ีจะให้เลือกใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีส่ือประกอบการสอนท้ังส่ือในท้องถิ่นและส่ือเทคโนโลยี ผู้เรียนจึงจะได้รับการ
พัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ช่วยแก้ปัญหา
พื้นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกันสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     
    5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลากหลาย 
    5.3 เพื่อให้ครู และผู้เรียนมีและใช้ส่ือการสอนหรือเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียน ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
        6.2.1 ได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย 
        6.2.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
        6.2.3 ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
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    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น    800,162  บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ส่ือการสอน 
     10.2 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์ แบบ 4 แชนแนล 
     10.3 โครงการจัดซื อส่ืออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     10.4 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     10.5 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
     10.6 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
     10.7 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ ว 
     10.8 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     10.9 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นักศึกษา 
     10.10 โครงการติดตั งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     10.11 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 วิทยาลัยมีส่ือท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ครูและบุคลากร 
     12.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร 

     12.3 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ น 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพฒันาระบบการจัดการด้านการเงินและงานวางแผนงบประมาณ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานการเงิน/งานการบัญชี/งานวางแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพฯ/ฝ่าย
แผนงานฯ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 

โครงการท่ี  10 
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         ตัวบ่งชี ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
         กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
          การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารท่ีมีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย/แผนกวิขาและงานต่างๆ ของ
วิทยาลัยให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบท่ีทางราชการก าหนด ต้อง
ประสานความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของวิทยาลัย 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
    5.2 เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
    5.3 เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียน ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
        6.2.1 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุก
ฝ่าย/แผนกวิชาและงานต่างๆ 
        6.2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
        6.2.3 มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
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    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 
 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น   110,743  บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
     10.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 
     10.3 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป 
     10.4 โครงการจัดซื อวัสดุฝึกประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2561 
     10.5 โครงการจัดซื อวัสดุฝึกประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2562 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีคุณภาพ และสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการ
บริหารงานภายในวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
     12.2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบท าให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน 

     12.3 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน และบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของต้น
สังกัด  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานโครงการพิเศษ/สาขาวิชา 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
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         ตัวบ่งชี ท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 

 

๔. หลักการและเหตุผล 
          สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ได้น าความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
    5.2 เพื่อให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและสามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพได้และลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ     
    5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เกิดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียน ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ และปฏิบัติงานได้
จริงในอนาคต         
         6.2.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ
และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน        
         6.2.3 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถและม ี 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 
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9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น 100,000 บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  
     10.1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
     10.2 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
     10.3 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
     

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถและความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงานให้บริการวิชาชีพใน
ชุมชน 
     12.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ     
     12.3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื องต้นและการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการบริหารจัดการและจัดหาสวัสดิการผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิทยบริการ/งานสวัสดิการ/งานแนะแนว/งานทะเบียน 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง  
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิผู้เรียน 

 

4. หลักการและเหตุผล 

โครงการท่ี  12 
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          สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน โครงการนี้นอกจากสะท้อนให้เห็นความต้ังใจจริงของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุน ด้านปัญญา ยังเป็นโครงการท่ีช่วยลดภาระของผู้ปกครอง 
และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคน ได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อให้ ผู้เรียนระดับ ปวช.ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี    
    5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน 
    5.3 เพื่อลดภาวะเศษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียน ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
    6.2.1  ผู้เรียนระดับ ปวช.ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี    
    6.2.2  ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน 
     6.2.3 ลดภาวะเศษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 
 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
     เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น 2,967,194 บาท  
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     10.1 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2561 และ 
1/2562  
     10.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2562 และ 
1/2562 
     10.3 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2561 และ 
1/2562  
     10.4 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับปวช.1 ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2562 และ 
1/2562 
     10.5 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน 
     10.6 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 
     10.7 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นกัศึกษา 
     10.8 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
     10.9 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562   
          10.10 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
     10.11 โครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน 
          10.12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2562 
     10.13 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
     10.14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
     10.15 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาค้าปลีก 

 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผู้เรียนระดับ ปวช.ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี      
     12.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน 
     12.3 ลดภาวะเศษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานโครงการพิเศษฯ/งานความร่วมมือ/งานทวิภาคีฯ/ฝ่ายวิชาการ  

โครงการท่ี  13 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


89 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง  
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         ตัวบ่งชี ท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         พันธกิจท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 13 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทกุภาค
ส่วน 
 

4. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันวิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้   การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ   สถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี   การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เช่ียวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
พระสงฆ์) ในการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงมีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก
ด้วย 

 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียนทางวิชาการ  
    5.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
    5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
    5.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียนทางวิชาการ  
         6.2.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
         6.2.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
         6.2.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 
 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
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    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น       15,108  บาท  ได้แก่กิจกรรมดังนี  

10.1  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

10.2  โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) 
10.3  โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

10.4  โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ (อินโดนีซีย) 
10.5  โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 

10.6  โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
10.7  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและลงนามความฯ 
10.8  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) 
10.9  โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
10.10  โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 

10.11  โครงการความร่วมมือกับต่างปรเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกฏิบัติงานต่างประเทศฯ 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      12.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียนทางวิชาการ  
      12.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
      12.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
      12.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
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1. ช่ือโครงการ  :  การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิจัยฯ/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         ตัวบ่งชี ท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 14  การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย   
 

4. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันวิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ โดยผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ หุ่นยนต์ และ
งานวิจัย 
    5.2 เพื่อพัฒนาครูในการน าวิจัยในชั นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน 
    5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสมารถในด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ในการคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ    
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1  ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ หุ่นยนต์และ
งานวิจัย             
         6.2.2  ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในชั นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน 
         6.2.3  ได้ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสมารถในด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ในการ
คิดค้นส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ    
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

โครงการท่ี  14 
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    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 
 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น   317,864 บาท ได้แก่กิจกรรมดังนี  

10.1  โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
10.2  โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
10.3  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
10.4  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
10.5  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
10.6  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1  ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ หุ่นยนต์ และ
งานวิจัย             
     12.2  ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยในชั นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน 
     12.3  ได้ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ความสมารถในด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ในการคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ    

 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
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1. ช่ือโครงการ  :  การส่งเสริมความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพฯ/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง 
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 4.1 ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ   
         ตัวบ่งชี ท่ี 4.2  ความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน    
     3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 15  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
 

4. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา 
ตามแนวทางและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯได้จัดโครงการ
และกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความโดดเด่นและเป็นเลิศในสาขา
วิชาชีพและหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ  เพื่อให้พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ท าให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ  ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ รวมท้ังเพื่อสร้างผลงาน
วิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพื่อส่งสเริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน 
    5.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
    5.3 เพื่อให้สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ  ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
    5.4 เพื่อสร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1  ได้ส่งสเริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

6.2.2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    

โครงการท่ี  15 
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          6.2.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ  ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
          6.2.4 ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 

 

8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น  10,179  บาท  ได้แก่กิจกรรมดังนี  

10.1  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

10.2  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

10.3  โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจ าวัน (กิจกรรม Home Room) 

10.4   โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ภาคเรียนท่ี 1/2562 
 

 

  

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1  ได้ส่งสเริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน 
     12.2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
     12.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ   ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
     12.4  ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
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     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  การส่งเสริมความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา/งานองค์การนักวิชาชีพฯ/ฝ่ายวิชาการ 
3. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    3.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั นสูง  
พ.ศ. 2559  
         มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ตัวบ่งชี ท่ี 4.3 ความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ตัวบ่งชี ท่ี 4.4 ความโดดเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา   
         พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 16  ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4. หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา เอกลักษณ์ และ อัต
ลักษณ์ ของสถานศึกษา  ซึ่งได้จัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความโดดเด่น
และเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ เช่น การแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ และการแข่งขันอื่น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และเป็นผู้มีความรู้คู่
คุณธรรม ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
    5.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ    
    5.3 เพื่อให้สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
    5.4 เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
6. เป้าหมาย 
   6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   6.2 เชิงคุณภาพ  
         6.2.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         6.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ          
         6.2.3  สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
         6.2.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 

โครงการท่ี  16 
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7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
    ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561  – เดือน กันยายน 2562 
8. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
    8.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
    8.2  จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
    8.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    8.4  จัดซื อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
    8.5  ด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานท่ี 
    8.6  ประเมินผลโครงการ  
    8.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ารูปเล่มรายงาน 5 บทตามหลักการ PDCA 
9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
     ใช้เงินงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ จากเงิน งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น    
เงินรายได้สถานศึกษา หรือจาก สอศ. เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น  87,267  บาท  ได้แก่กิจกรรมดังนี  

10.1 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพติดสต๊ิกเกอร์เครสโทรศัพท์ Warp Phone 

10.2 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 

10.3 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 

10.4 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 

10.5 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนท่ี 2/2561 

10.6 มาตรการท่ี โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนท่ี 1/2562 

10.7 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

10.8 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 

10.9 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

10.10 โครงการเลือกตั งคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

10.11 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

10.12 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

10.13 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน 

10.14 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

10.15 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน 

10.16 โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

10.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนและผู้สอน 

10.18 โครงการคณิตคิดเร็ว 

10.19 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
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10.20 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

10.21 โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 

10.22 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ 

10.23 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ 

10.24 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 

10.25 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น ระดับสถานศึกษา  

10.26 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันครสิต์มาสและวันขึ นปีใหม่ 

10.27 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ 

10.28 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 

10.29 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 

10.30 โครงการความรู้รอบต้นไม ้

10.31 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
 

  

11. ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     12.2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ          
     12.3  สถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
     12.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
 

13. การติดตามผลประเมินผล 
     13.1 แบบสอบถาม 
     13.2 แบบสังเกต 
     13.3 แบบสัมภาษณ์

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


98 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


99 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


100 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


101 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


102 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


103 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


104 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/


105 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/

















